
Lucrări de primă importanță concentrează eforturile

tuturor oamenilor muncii de pe ogoare:

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SECERIȘUL - în ritm intens 
IRIGAȚIILE - fără întrerupere
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII POPULARE BENIN, 

MA THIEU KEREKOU
Sub semnul voinței comune de a adinei pe multiple planuri 
colaborarea româno-benineză, în interesul reciproc, al cauzei 

făuririi unei noi ordini economice și politice în lume

Județul Teleorman a încheiat V 
recoltarea griului

Mecanizatorii, țăranii cooperatori 
și specialiștii din agricultura de 
stat și cooperatistă a județului Te
leorman au încheiat campania de 
recoltare a păioaselor. în telegra
ma adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu de 
către comitetul județean de partid 
se spune : Acționind cu fermitate 
și răspundere comunistă. hotărîți 
să realizeze de pe fiecare metru 
pătrat de teren producții tot mai 
mari, lucrătorii ogoarelor teleor- 
mănene au însămințat culturi du
ble de porumb, furaje și legume, 
pe suprafețele prevăzute.

Ei participă activ la eliberarea te
renurilor, la executarea arăturilor 
de vară. întreținerea plantelor pră
sitoare și viilor, recoltează și li
vrează zilnic însemnate cantități de 
legume pentru aprovizionarea popu
lației.

Valorificînd experiența dobîndită 
de unitățile fruntașe, mobilizați de 
organizațiile de partid, mecanizato
rii. țăranii cooperatori și specialiș
tii muncesc fără preget pentru a 
pregăti temeinic recolta viitoare.

Asigurăm conducerea partidului 
și statului, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom dedica întreaga putere de 
muncă pentru îndeplinirea exem
plară a mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al XI-lea al partidu
lui. aducîndu-ne astfel contribuția 
la edificarea socialismului și comu
nismului pe pămîntul românesc.

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI LA DATA DE 22 IULIE. Cifrele înscrise 
în perimetrul fiecărui |udeț îndlcâ : sus — suprafața recoltată (In pro
cente) In cooperativele agricole de producție, iar |os — in întreprinderile 

agricole de stat

Secerișul griului ne desfășoară 
cu intensitate «pontă în aproape 
toate județele. Ca urmare, pină 
ieri.. 22 iulie, griul a fost recoltat 
de pe 1 408 000 hectare — 60 la sută 
din suprafața ocupată cu această 
cultură. în cinci județe s-a în
cheiat secerișul, această lucrare 
fiind avansată și în județele Ialo
mița, Ilfov și Constanta. întrucît în 
zonele unde griul se coace mai tîr- 
ziu au fost trimise din sud un în
semnat număr d« combine și alte

utilaje, există condiții ca în zilele 
următoare secerișul să se desfășoa
re în ritm intens și în Transilvania 
îi Moldova. Concomitent, oriunde 
plantele au nevoie de apă. să se 
asigure efectuarea irigațiilor, folo- 
«indu-se toate mijloacele.

IN PAGINA A 11-A — RE
LATĂRI ALE REPORTE
RILOR Șl CORESPON
DENȚILOR NOȘTRI DIN 

JUDEȚE

DUPĂ EXCELENTA COMPORTARE A GIMNASTELOR NOASTRE

LA JOCURILE OLIMPICE DE LA MONTREAL

Felicitări acestor demne 
reprezentante ale sportului romanesc

Continuarea convorbirilor oficiale
Joi după-amiază, In stațiunea 

Neptun, au continuat convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Mathieu Kerekou, președin
tele Comitetului Central al Partidu
lui Revoluției Populare a Beninului, 
președintele Republicii Populare 
Benin.

La convorbiri au participat tova
rășii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui. Ion Păfan, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Ștefan Andrei, membru su

pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., Teo
dor Coman, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministru de interne. George 
Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe. Traian 
Dudaș, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Vasile Pungan, membru 
al C.C. al P.C.R.. consilier al pre
ședintelui republicii. Cornel Pacoste, 
membru al C.C. al P.C.R.. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Alexandru Roșu, membru, al C.C, al 
P.C.R., adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, Vasile 
Răută, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului agriculturii și

industriei alimentare, Octavian Că
rare, ambasadorul tării noastre in 
Republica Populară Bonin.

Au luat parte Michel Alladaye, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Revoluției Populare a 
Beninului, ministrul afacerilor exter
ne și cooperării, Martin-Dohou Azon- 
hiho, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.R.P.B., ministru de inter
ne. al securității și orientării națio
nale. Issa Abdulaye, membru al C.C. 
al P.R.P.B., prefectul provinciei A- 
tacora. Simon Ifede Ogouma, mem
bru al C.C, ăl P.R.P.B., prefectul 
provinciei Atlantic, Josef Degla și 
Romain Villon Gueza, membri ai 
C.C. al P.R.P.B., Andre Atchade, 
membru al C.C. al P.R.P.B., minis
trul comerțului și turismului. Richard 
Rodriguez, ministrul aprovizionării,

Franțois Dossou, ministrul planului 
și statisticii, Leopold Ahoueya, mi
nistrul transporturilor, Pierre A- 
moussou, secretar general al guver
nului.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mathieu Kerekou au reluat, cu acest 
prilej, schimbul de păreri consacrat 
dezvoltării pe un plan superior a 
relațiilor de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre tarile și partidele 
noastre, promovării unei cooperări 
largi și fructuoase în multiple do
menii de interes comun, corespunză
tor. năzuințelor ambelor popoare, în 
folosul cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Convorbirile au decurs într-o am
biantă de caldă prietenie și cordia
litate.

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
in onoarea președintelui Mathieu Kerekou

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, joi. în 
stațiunea Neptun, un dineu în o- 
noarea președintelui Comitetului

Central al ■ Partidului Revoluției 
Populare a Beninului, președintele 
Republicii Populare Benin, Mathieu 
Kerekou.

Au luat parte membrii delegațiilor 
română și benineză care participă 'la

convorbirile dintre șefii de stat ai 
celor două țări, precum și membri 
ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, am
basadorul României în Republica 
Populară Benin.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o ambianță de caldă prietenie, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mathieu Kerekou au 
rostit toasturi, urmărite cu interes 
și subliniate cu aplauze de cei pre- 
zenti.

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Stimați oaspeți,
Prieteni și tovarăși,
Ne face o mare plăcere să vă 

avem ca oaspeți ai României so
cialiste pe dumneavoastră, domnu
le președinte, pe colaboratorii care 
vă însoțesc și să vă adresăm, și 
cu acest prilej, un cordial salut 
prietenesc.

Vizita pe care o faceți în Româ
nia constituie o expresie a evolu
ției pozitive a relațiilor dintre sta
tele noastre, a dorinței de colabo
rare ce animă cele două țări și po
poare.

în cursul convorbirilor pe car» 
le-am avut în aceste zile am dis
cutat împreună căile de extindere 
a colaborării economice, tehnico- 
științifice șl culturale dintre țările 
noastre. în cadrul acestor convor
biri s-au evidențiat domenii im
portante în care România și Be
ninul pot colabora în mod reci
proc avantajos pentru ambele po
poare.

România pornește ferm de la 
necesitatea dezvoltării unei largi 
colaborări cu toate țările care au 
pus capăt dominației imperialiste 
și colonialiste și se pronunță pen
tru dezvoltarea economică inde
pendentă. Poporul român a cunos
cut el însuși vreme. îndelungată 
dominația și asuprirea străină, a 
dus lupte grele pentru apărarea 
ființei sale, pentru cucerirea in
dependenței naționale. Tocmai de 
aceea el înțelege bine și sprijină 
activ lupta de eliberare națională 
a tuturor popoarelor, lupta lor 
pentru a fi stăpîne pe bogățiile na
ționale și pentru a le folosi în sco
pul progresului și al propriei bu- 
năstări.

Ați vizitat, dragi prieteni și to
varăși, în cursul zilei de astăzi u- 
nele obiective economice, indus
triale și agricole. Veți mai avea 
ocazia să mai vizitați unele obiec
tive asemănătoare. Aceasta vă va 
da posibilitatea să înțelegeți preo-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Toastul președintelui 
Mathieu Kerekou

Excelență, domnule secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președinte al Republicii So
cialiste România,

Excelențe, domnilor membri ai 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și ai Guvernului 
Republicii Socialiste România,

Doamnelor, domnilor, onorați in
vitați și dragi prieteni,

Delegația partidului și guvernu
lui din Republica Populară Be
nin, pe care avem onoarea s-o 
conducem în vizita de stat și de 
prietenie, este foarte bucuroasă că 
se găsește pe pămîntul liber, de
mocratic șt prosper al Republicii 
Socialiste România prietenă.

în numele poporului militant al 
Republicii Populare Benin, în nu
mele Comitetului Central al Parti
dului Revoluției Populare a Beni
nului și al Guvernului Militar Re
voluționar, vă rugăm să primiți 
profunda noastră recunoștință pen
tru ocazia pe care ne-ați oferit-o 
de a vă cunoaște marea și fru
moasa dumneavoastră țară, precum 
și mulțumirile noastre foarte sin
cere pentru primirea atît de căl
duroasă, frățească și amicală pa

care poporul și dumneavoastră per
sonal ni le-ați rezervat din primul 
moment al sosirii noastre.

Este deci pentru noi o reală 
plăcere de a putea vizita Repu
blica Socialistă România și de a 
ne da seama la fața locului de 
frumoasele și importantele sale 
realizări în domeniul organizării 
politice, economice și social-cultu- 
rale, realizări obținute sub con
ducerea luminată a Partidului Co
munist Român, al cărui eminent 
conducător sînteți dumneavoastră.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Benin sînt 
două țări care se apropie în nu
meroase domenii prin aspirațiile 
popoarelor lor, cu nobile tradiții 
multiseculare. Și aceste aspirații 
fundamentale, cum sînt indepen
dența, suveranitatea, libertatea, 
demnitatea și onoarea, sînt de* na
tură să șteargă între oameni toate 
diferențele și toate prejudecățile 
generate de culoarea pielii, de 
cultură, de nivelul de dezvoltare 
economică în timp și spațiu.

La fel ca poporul român, po
porul beninez a cunoscut exploa-
(Continuare în pag. a III-a)

Cind, la mii de kilometri depărtare, 
la Montreal, în sala „Forum", răsu
nau acordurile solemne ale imnului 
nostru național, iar drapelul Româ
niei era înălțat pe Cel mai înalt ca
targ, cînd Nadia Comăneci primea 
medalia de campioană olimpică ab
solută. în România era miezul nop
ții. Era miezul nopții, dar multe, 
foarte multe ferestre erau luminate 
ca în noaptea Anului Nou. Și tot ca 
atunci oamenii trăiau sentimente de 
sărbătoare. Și de puternică emoție. 
Emoție și mindrie pentru că un grup 
de tinere românce, demne reprezen
tante ale generației lor. crescută și 
educată în anii luminoși ai socialis
mului. arătau celor de acasă și lu
mii întregi că își fac în mod admi
rabil datoria față de patrie, față de 
sportul românesc.

Victoria acestor destoinice sportive

este o încununare a grijii cu care 
înconjoară partidul tinăra generație, 
este rodul eforturilor pe care le face 
societatea noastră pentru a oferi ti
neretului condițiile cele mai bune 
de învățătură, de educație, de dez
voltare a aptitudinilor intelectuale, 
fizice și morale. Este o încununare 
a dirzeniei exemplare cu care aceste 
tinere s-au pregătit, a activității 
competente și pasionate a antreno
rilor lor, a tuturor celor care au 
contribuit Ia dezvoltarea rapidă și 
atît de spectaculoasă a gimnasticii 
românești.

A doua zi, de dimineață, la redac
ție au început să sune telefoanele. 
Oameni de toate vîrstele și catego
riile ne rugau să transmitem urările 
lor gimnastelor noastre cară au cu
cerit medalia de argint, tuturor fe
telor care au pus în slujba culorilor

României atîta seriozitate și atlta 
efort, atîta îndirjire și atîta patos 
patriotic.

Dar cine sînt aceste fete care au 
atras toate privirile lumii și de unde 
această Nadia Comăneci care a trecut 
cu dezinvoltură barierele imposibilu
lui? Un grup de fete, parte repre
zentativă a celor de o vîrstă cu ele. 
Au dovedit tenacitate și capacitate de 
efort, spirit patriotic și gînd curat 
de afirmare. Acesta este spiritul în 
care au fost crescute. Acesta este 
spiritul in care sînt crescuți, în Româ
nia, milioane de tineri.

Dar să facem cunoștință mai în
deaproape cu tinerele noastre gim
naste, cu cei care au contribuit la 
victoria lor.

în pagina a V-a, fișele biografice 
ale componentelor lotului național de 
gimnastică.

Numele româncelor - rostit
cu admirafie pe tot globul

înalte aprecieri ale unor personalități din gimnastica mondială
CORESPONDENTA DIN MONTREAL

Ați văfeut în transmisia 
directă a Televiziunii Ro
mâne cum a cucerit Na
dia Comăneci titlul de 
campioană olimpică abso
lută și inimile miilor de 
spectatori care avuseseră 
norocul să pătrundă 
miercuri după-amiază in 
sala „Forum".

Ceea ce nu reușesc să 
redea nici imaginile tele
vizate, nici cuvintele ori- 
cît de mari ar fi ele — ce 
sărac pare în asemenea 
împrejurări vocabularul, 
confruntat cu inimile și 
cu simțurile noastre, ridi
cate la cea mai înaltă 
tensiune ! — ceea ce râ- 
mîne deci în urma a ceea 
ce ati putut auzi și ve
dea este atmosfera de 
mare sărbătoare ce domi
nă întrecerile Ia gimnas
tică feminină, creată și 
prin strălucita evoluție a 
Nadiei Comăneci. a Teo
dorei Ungureanu, a ce
lorlalte componente ale 
echipei noastre, fete mi
nunate de pe dragile pla
iuri carpato-dunărene.

Numele Nadiei, „nu
mele" gimnasticii româ
nești. „numele" perfecțiu
nii pînă de curind nea
tinse în acest nobil și di
ficil sport, este rostit cu 
dragoste și căldură de 
spectatori, de locuitorii 
Montrealului, de zecile de 
mii de oameni veniti aici 
de pe întregul pămînt.

Impresionați profund 
de strălucita evoluție a 
Nadiei, admirabil secun
dată de Teodora Ungu
reanu, impresionați de 
asemenea de nivelul înalt 
la care au evoluat toate 
reprezentantele lotului 
nostru de ■ gimnastică, cei 
prezenți aici întreabă : 
unde au crescut, cum 
s-au- format, de unde au 
țîșnit „peste noapte" a- 
ceste incomparabile ta
lente ? Unde trăiesc, cu 
ce se ocupă. în ce con
diții învață aceste atît de

viguroase mlădițe ale ti
nereții noastre ? Sînt în
trebări firești, in mintea 
tuturor „martorilor" la 
„fenomenul Comăneci", 
de la simplul spectator, 
fericit că a reușit să pă
trundă în sala „Forum", 
pină la gazetari consa- 
crati și specialiști presti
gioși, unii din țări cu un 
nivel al sporturilor noto
riu. cu tradiții îndelunga
te și cu multă experiență 
în marile performante.

Cu atît mai puternic 
și-au exprimat admirația, 
aflînd de la membrii' de
legației sportive, de la 
antrenori, de la cei ce ne 
cunosc tara, despre con
dițiile generoase de pre
gătire pe care le are ti
neretul nostru, despre 
grija și răspunderea în
tregii speietăți pentru for
marea multilaterală a ge
nerației de mîine,' despre 
valoarea care se acordă 
la noi împlinirii spirituale 
și dezvoltării fizice sănă
toase a omului.

Perfecțiunea atinsă de 
foarte tinăra reprezentan
tă a gimnasticii româ
nești, , evoluția foarte 
bună a colegelor ei. și 
îndeosebi a Teodorei Un
gureanu. întrunesc apre
cieri elogioase, superlati
ve unanime din partea 
conducătorilor și specia
liștilor gimnasticii mon
diale. Iată, redate succint, 
cîteva opinii :

BRYCE TAYLOR (Ca
nada), președintele Fede
rației de ■ gimnastică din 
țara gazdă :

„Sînt fericit că prin 
Nadia Comăneci au cîști- 
gat prietenii mei din în
depărtata Românie. încă 
de la turneul preolimpic 
de anul trecut de la Mont
real credeam în succesele 
viitoare ale micuței ro
mânce. Canada întreagă 
a aplaudat-o pe Nadia cu 
cea mai mare simpatie.

Sînt încă uimit și întris
tat din cauza notărilor cu 
totul subiective ale unor 
arbitri în cazul Teodorei 
Ungureanu. Aceasta se 
află foarte aproape de 
Nadia, iar exercițiul ei 
Ia sol este mai mult de- 
cit o îneîntare".

ARTUR GANDER (El
veția), președintele 
F.I.G. :

„înaintea concursului 
olimpic, Nadia Comăneci 
era de acum pentru mine 
o cunoștință veche și cre

deam în succesul ei. Tî- 
năra româncă, cu tehnica 
ei desăvirșită, dă astăzi 
tonul in gimnastica femi
nină mondială. La înche
ierea exercițiului de la 
birnă, asemenea spectato
rilor obișnuiți, am sărit 
de pe scaun și am aplau
dat cu toată puterea".

JACKIE FIE (S.U.A.), 
membră în comitetul fe
minin al F.I.G., antrenoa-
(Continuare 
în pag. a V-a)
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RODUL LANURILOR: fără întîrziere in hambare
BIHOR:

Mecanizatorii la datorie
De jos, de la vărsarea Crișurilor, 

pînă sus, spre Crasna, de la poalele 
Plopișului pînă la cele ale Vlăsiei, 
de cîteva zile, oamenii nu cunosc 
odihnă. Lanurile freamătă de iureșul 
muncii. Pe întreg cuprinsul Biho
rului se strînge plinea cea nouă a 
tării.

Prima ti plină la seceriș a fost 
sîmbătă, cînd combinele au intrat 
și în lanurile din zona de deal. 
Pornind de la aceasta, comandamen
tul județean a lansat chemarea că
tre toti lucrătorii din agricultura ju
dețului de a folosi din plin combi
nele și celelalte utilaje pentru a In
tensifica secerișul. în cursul acestei 
săptămîni ritmul lucrărilor a sporit 
în intensitate. Miercuri, cei 930 de 
combineri și 1 500 de mecanizatori 
cu presele și plugurile au reușit să 
secere peste 6 400 hectare, să balo
teze paiele de pe 3 700 hectare și să 
are 2100 hectare. Este vorba de cel 
mai mare volum de muncă zilnic 
realizat pînă acum în agricultura ju
dețului. Se apreciază că. în urma 
aplicării măsurilor preconizate de 
organele județene, campania de sece
riș se va încheia cel tîrziu sîmbătă 
seara. Pentru zona de cîmpie. ultima 
zi de seceriș este fixată pentru joi 
seara, după care toate cele 250 de 
combine „Gloria", cite lucrează în 
prezent aici, vor fi mutate în uni
tățile din deal.

Lo C.A.P. Lunca Banului se recoltează griul de pe ultimele suprafețe Foto : V. Botoșanu

IRIGA ȚII: peste tot unde plantele au nevoie
în județul Tulcea, pe 

83 000 hectare amenajate 
pentru irigații, apa atit de 
necesară plantelor este adu
să zi și noapte prin jeturile 
aspersoarelor sau prin braz
de. Comitetul județean de 
partid a stabilit măsuri 
pentru organizarea exem
plară a muncii, realizarea 
graficelor de udare la fie
care cultură și în fiecare 
unitate agricolă. în unități
le din cadrul sistemelor de 
irigații Dunavăț, Tulcea- 
Sarinasuf, Babadag și Sa- 
richioi, udarea a III-a la 
.porumb s-a executat deja 
pe 80 la sută din suprafață. 
„După încheierea secerișu
lui am analizat posibilită
țile de a repartiza forțe su

Organizare temeinică, ordine și 
disciplină fermă sînt. pretutindeni, 
termeni care definesc în modul cel 
mai sugestiv climatul de muncă din 
actuala campanie de vară pe melea
gurile bihorene. La Ținea am fost 
martorii unui flux tehnologic care, 
prin organizare și precizie, este pro
priu unui program uzinal. Intr-o 
solă de 70 hectare, combinele au in
trat la ora 6,45. în aceeași zi, la 
ora 15 tractoarele au întors primele 
brazde. în cimp erau, pe lingă me
canizatori, toți membrii consiliului 
de conducere, în frunte cu președin
tele și inginerul-șef al cooperativei 
și primarul comunei. I-am întilnit 
aici nu numai dînd sfaturi și contro- 
lînd. ci punînd umărul, de dimineață 
și pînă seara, alături de cei 26 de 
mecanizatori și conducători auto. 
Tovarășul Pavel Scorțan, directorul 
stațiunii de mecanizare, ne invită să 
vizităm și punctele de lucru din co
operativele agricole din Rîpa, Cala- 
cea. Ocuriș, Giriș și Gurbediu, ser
vite de aceeași stațiune. Peste tot, 
muncă ordonată, spirit de răspun
dere.

La cooperativele agricole din Leș, 
Gepiu și Ciumeghiu, mecanizatorii și 
cooperatorii muncesc cu rîvnă, bine 
organizat. Ei sînt hotărîți să strîngă 
cît mai repede recolta, știind că în 
fiecare spic, în fiecare bob este o 
părticică din munca lor. Dintre ei 

plimentar? la irigat, acor- 
dînd prioritate legumelor, 
culturilor succesive, porum
bului și lucernei — preciza . 
ing. Augustin Todea. direc-. 
■torul direfțieî generale a 
agriculturii județului. Ur
mărim să fie aplicată uda
rea de răsărire cu norme 
mici de apă, în cel mult 24 
de ore' de la însămînțarea 
culturilor duble. în acest 
scop, aripile de ploaie se 
mută de 3—4 ori în 24 de 
ore".

La cooperativa agricolă 
Zebil s-a încheiat udarea a 
treia pe 2 200 hectare, iar 
udarea a IV-a s-a făcut pe 
aproape 1 000 ha. Porumbul 
se udă „matematic", din 12 
în 12 zile, pe toate cete 600

ha, acum fiind pe terminate 
udarea a IV-a. Lucerna pe 
100 ha s-a udat de cinci ori. 
Peptru funcționarea norma
lă a. agregatelor s-ari for
mat trei echipe de depana
re, fiecare avind la dispozi
ție un atelaj, conducte și 
piese de schimb strict ne
cesare.

Datorită evapotranspira- 
ției puternice plantele au 
nevoie maximă de apă. De 
aceea. în multe întreprin
deri agricole de stat și coo
perative agricole se folo
sesc mijloacele locale de 
udare, adueîndu-se apă din 
Dunăre, din lacurile Ka- 
zelm, Babadag sau din pî- 
raie. La legume au fost ex
tinse - udările prin brazde.

La cooperativa agricolă A- 
gighiol, pe 60 ha amena
jate pentru irigarea prin 
aspersiune. s-ap tras rigole 
printre,, rinduțile de ardei 
și vinete-și s-au instalat 
conducte de butii, udarea 
efectuindu-se. în condiții 
bune prin brazde.

în cuprinsul județului, a- 
lături de „pădurile" de po
rumb irigat sint și culturi 
care suferă din cauza lip
sei de umiditate, deși se 
află pe terenuri amenajate 
pentru irigat. Asemenea 
situații sînt frecvente în 
zona sistemelor de irigații 
Sud-Razelm și Sinoe. In 
sistemul Sud-Razelm, uda
rea a Il-a s-a aplicat ne 
numai 20 la sută din su

prafața cultivată cu po
rumb. Ne oprim la o stație 
de punere sub presiune — 
SPP-3. Canalul principal 
de aducțiune a apei era 
complet uscat. „S-a spart 
undeva o conductă — spu
nea agentul hidro Andrei 
Dumitru. Nu avem apă de 
4 zile". Cei cițiva oameni 
stăteau la umbra stației de 
pompare. Urmărim „firul" 
deficientelor și neglijențe
lor pînă la stația de aduc- 
țiune și pompare „6 Mar
tie" de pe malul Razelmu- 
lui. „La noi totul este în 
regulă. în afară doar de un 
agregat defect" — ni se 
spune aici. în realitate, la 
ora cînd am vizitat statia,

se disting, prin rezultatele obținute, 
Mihai Cimpean. Ioan Fitez, Iosif 
Cionca, Vasile Avram, Vasile Boțoc, 
Ion Sasu și Gheorghe Țăran.

Pentru o bună parte din combi
neri, secerișul se măsoară de acum 
în ore. De altfel, cooperativele agri
cole din zona de cîmpie, printre care 
cele din Diosig, Valea lui Mihai. 
Roit, Sînnicolau-Român, Salonta și

VASLUI:

Cu mașinile grupate, in flux continuu
în județul Vaslui, aria secerișului 

se extinde de la o zi la alta. Pînă 
în seara zilei de 21 iulie, în coope
rativele agricole a fost strinsă re
colta de pe circa 16 000 hectare. Pri
ma cooperativă din județ care a ra
portat încheierea secerișului este 
cea din Lunca Banului. în aceste 
zile se strînge griul de pe ultimele 
suprafețe și în cooperativele agri
cole Vetrișoaia, Bozia, Șuletea, pre
cum și în întreprinderile agricole de 
stat Fălciu și Vetrișoaia. Avînd in 
vedere că între recoltatul griului din 
zona de est și sud-estul județului si 
cea din nord și nord-vest există un 
decalaj de circa 10 zile (datorită fap
tului că grîul nu s-a copt), comanda
mentul județean a hotărit deplasarea 
în consiliile intercooperatiste Bogdă- 
nești, Șuletea, Grumezoaia. Huși, 
Murgeni, Roșiești, Zorleni, Grivița și 
Rișești a 119 combine „Gloria". , 119 
remorci și 90 de mașini de balotat paie. 
Aceasta face ca. de la o zi la alta, rit
mul la seceriș să fie intensificat. în 

Săcueni. au raportat încheierea aces
tei lucrări. Potrivit programului sta
bilit de comandamentul județean, 
combinele de aici au fost concen
trate în zona consiliilor intercoopera
tiste Beiuș, Vadu-Crișului. Sudrigiu. 
Bale, Brusturi și in alte localități de 
deal.

Iosif POP 
Dumitru GAȚA

cele mai multe locuri viteza zilnică 
planificată a fost depășită. împreună cu 
inginerul Dumitru Rusu, directorul 
trustului județean S.M.A., am popo
sit în unități din multe consilii in
tercooperatiste și am văzut la lucru 
în lanurile aurii mecanizatorii har
nici. în majoritatea cooperativelor 
se lucrează cu forțe grupate, in flux 
continuu. Bunăoară, la C.A.P. din Șu
letea, inginerul-șef, Filotia Scarla- 
tache, ne ajută să redăm cît mal 
exact situația de față. Pe „Podișul 
Jigălia" 9 combine C 12 (din care 4 
venite de la S.M.A. Laza) și două 
C 3 string în buncăre boabe aurii, 
în această activitate se încadrează 
remorcile care transportă recolta la 
baza de recepție, presele de balotat 
paie. în cooperativa agricolă din 
comuna Vetrișoaia s-a încheiat re
coltatul celor 1000 hectare de grîu 
datorită sprijinului deosebit primit 
din partea mecanizatorilor de la 
S.M.A. Codăești. „Sînt flăcăi de is
pravă — îi recomandă tovarășul 

Gheorghe lacob, secretarul comitetu
lui comunal de partid. Fără ei nu 
puteam să reducem timpul planificat 
de noi de la 17—18 zile la nici 7 zile". 
Și la C.A.P. Cîrja se recoltează fie
care tarla potrivit graficului coman
damentului comunal. Și aci au venit 
mecanizatori de la S.M.A. Puiești. 
Ora amiezii ne găsește pe „Dealul 
din Jos" la cooperativa agricolă Bosla 
din comuna Fălciu. Lucrul începuse 
de dimineață. Tocmai sosiseră și 4 
combine C 12 de la C.A.P. Berezeni. 
„Ne tot plimbăm și nu prea facem 
nimic. Este ora 12 și n-am secerat un 
bob", ne spune destul de hecăjit me
canizatorul Ion Chirica de la S.M.A. 
Băcești. Ce se întâmplase ? La C.A.P. 
Berezeni din comuna vecină în pri
mele ore ale dimineții mașinile au 
fost „plimbate" la două tarlale. în 
cele din urmă conducerea unității a 
găsit de cuviință să le trimită în 
altă parte, deși la C.A.P. Rînceni din 
aceeași comună — Berezeni — era 
mare nevoie de cele 4 combine. Ar fi 
fost mai bine dacă erau dirijate aici, 
la un kilometru, decît să escaladeze 
două dealuri și o vale pe druniuri 
grele de aproape 10 kilometri. Situa
ția s-a creat datorită unei insufi
ciente cunoașteri la orice oră a si
tuației din teren de către comanda
mentul comunal.

Față de ritmul intens la recoltat, 
există o răminere în urmă la elibe
rarea terenurilor de baloții de paie 
și executarea arăturilor pentru se
mănatul culturilor duble. Iată de ce 
sint necesare măsuri energice pen
tru înlăturarea neajunsurilor in 
acest domeniu.

Crăciun LALUCI
corespondentul „Scînteil"

din 7 electropompe erau 
în funcțiune numai 3. Din
tre celelalte una era în re
zervă, una in reparație, iar 
două fuseseră oprite petitrii 
că. rntr-o porțiune a canar 
luiui/apa ajunsese la punc
tul „critic", gata să dever
seze. Dovadă a unei slabe 
cooperări intre unitățile fur
nizoare de apă aparținînid 
de I.E.L.I.F. și unitățile a- 
gricole beneficiare. Iată si
tuații care demonstrează 
necesitatea întăririi muncii 
de îndrumare și control, 
organizarea mai bună a 
muncii echipelor de udători 
și a mecanicilor.

C. BORDEIANU

CULTURILE
DE LEGUME: 

întreținute exemplar
După cum se știe, în prima parte 

a verii producția de roșii se asigură 
din solarii, care, în acest an, au 
ocupat aproape 2 000 hectare și care 
fac legătura cu roșiile timpurii cul
tivate în cimp, apoi cu cele de vară- 
toamnă. La Centrala pentru legume 
și fructe am fost .asigurați că, pentru 
a nu se repeta situații de felul celor 
petrecute anul trecut, s-au luat o 
serie de măsuri prin aplicarea 
cărora se urmărește să se asigure 
o producție de roșii pină toam
na tîrziu. în primul rînd, culturile 
din solarii nu au mai fo6t cimite, 
ceea ce va permite ca plantele să 
fructifice, in continuare, toată vara. 
De asemenea, în unitățile agricole, pe 
lingă miile de hectare cu roșii 
timpurii, se cultivă suprafețe în
semnate cu roșii de vară-toamnă, 
mare parte prin răsad, iar altele 
prin însămînțarea directă, produc
ția acestora din urmă fiind desti
nată fabricilor de conserve. Unită
țile agricole sint îndrumate și con
trolate îndeaproa
pe pentru a exe
cuta arăcitul, pa- 
lisarea și lucrări
le de întreținere 
a culturilor, astfel 
Incit să se reali
zeze producții cît 
mai mari la hec
tar și de cea mai bună calitate. Am 
urmărit în cîteva unități agricole ce 
se întreprinde în vederea aplicării, 
punct cu punct, a măsurilor amintite.

...Ne-am îndreptat către zona de 
aprovizionare cu roșii a Capitalei. 
Primul popas l-am făcut la Vidra. 
Pe terenurile Institutului de «cer
cetări pentru legumicultura se cul
tivă roșii de vară-toamnă pe o su
prafață de 5 hectare. Ceea ce atra
ge atenția, de la bun început, este 
densitatea mare a plantelor la hec
tar, înălțimea lor și faptul că au le
gat rod. în al doilea rînd. e de re
marcat modul de susținere. în locul 
aracilor — cum se obișnuia — au fost 
instalat! stâlpi din lemn sau din 
beton între care au fost întinse 
fire de sîrmă. Pe acestea se leagă 
firele de roșii. De la tovarășul 
Lucian Jidav, directorul institutu
lui, am aflat cîteva amănunte re
feritoare la cultura de roșii. „Am fă
cut această cultură în condiții de pro
ducție pentru a demonstra unităților 
agricole că și la tomate se pot obține 
recolte mari și de calitate. Și am 
făcut-o, mai ales pentrti faptul că, 
în multe locuri, tomatele de vară- 
toamnă se cultivă prin însămînta
rea directă și nefiind arăcite se 
întind la suprafața solului. De la 
acestea nu se pot obține toma
te pentru consum în stare proaspătă, 
tei numai ^pentru industrializare. 
Roșiile care vin în contact cu pă- 
mîntul au pete, se deformează, în- 
tr-un cuvînt n-au aspect comercial. 
Pe cînd acestea, pe care le cultivăm 
pe spalieri, nu numai că sînt de bună 
calitate, dar dau și producții spo
rite. în asemenea oonditii, chel
tuiala pe care am făcut-o pen
tru instalarea spalierului — lu
crare ce durează mai multi ani — se 
amortizează foarte repede. Lucrările 
de întreținere se fac mecanizat, iar 
udarea — pe brazde. Consumul de 
forță de muncă manuală e redus, 
într-un cuvint — eficiență ridicată".

In unități 
din județul Ilfov

Am relatat mai pe larg cele spuse 
de directorul institutului de la Vidra 
deoarece precizează cum trebuie să 
fie cultivate și întreținute roșiile de 
vară-toamnă. în fpnd, în aceas
ta nu-i nimic deosebit ; doar 
perfecționarea unei vechi practici 
grădinărești — arăcitul roșiilor. Nu
mai că această practică nu se prea 
aplică în cazul roșiilor de toamnă. 
Ca să ne convingem de acest lucru 
nu a trebuit să facem Altceva decît 
să trecem drumul și să intrăm în 
grădina de legume a cooperativei a- 
gricole din Vidra. Plantele de roșii 
erau mici, rare și, în afară de aceasta, 
năpădite de buruieni. Un cooperator 
— Radu Gheorgha — ne arată că 
rindurile care l-au fost repartizate 
Iul în acord globăl sînt prășite. în- 
tr-adevăr, bucata respectivă era cu
rată. pe cînd in celelalte parcele bu
ruienile erau mal mari decît roșiile. 

Desigur, toate a- 
cestea sînt deter
minate de ne
ajunsurile în apli
carea acordului 
global. La C.A.P. 
Vidra, fiecare lu
crează pe parce- 
luța Iul. cînd vrea 

și cum vrea. La marginea tarla
lei întilnim pe inginerul șef al coo
perativei, tovarășul Iordache Neler- 
sa. Ne spune că această cultură de 
roșii provine din însămînțarea directă 
și că nu va fi arăcită. „Știți, nu prea 
avem forțe de muncă și de aceea 
sîntem nevoiți să procedăm cum este 
mai ușor. Totuși, de bine, de rău — 
susține inginerul — la noi, roșii au 
răsărit, dar la alte cooperative ve
cine — Colibași. Vărăști și altele — 
au trebuit să le insăminteze din nou".

Da, inginerul șef de la Vidra e mîn- 
dru că măcar n-a trebuit să reînsă- 
mințeze roșiile. Dar cultura, așa cum 
arată ea, nu dă garanția obținerii 
unei recolte mari, iar de calitate nici 
nu poate fi vorba — destinația poa
te fi una singură : fabrica de con
serve pentru prepararea pastei de 
roșii. O situație asemănătoare există 
și la cooperativa agricolă din Cre- 
țești. Aci terenul a fost repartizat 
cooperatorilor pentru a fi lucrat în 
acord global individual cînd buruie
nile depășiseră înălțimea roșiilor. Ce 
recoltă va putea fi obținută este ușor 
de presupus.

Am întilnit. desigur.‘în unele uni
tăți culturi de roșii frumoase. îngri
jite exemplar, chiar din cele care au 
fost însămînțate direct. Dar tot atit 
de adevărat este că, în alte locuri, 
roșiile de vară-toamnă destinate con
sumului în stare proaspătă sînt în
tinse'la pămînt. neprășite și mai ales 
nu se udă la timp. Directorul I.L.F. 
Ilfov ne spunea că în unele unități 
din zona Bolintin nici măcar roșiile 
timpurii n-au fost arăcite. Așadar, 
pentru a nu ne aștepta iar la un gol 
în producția de roșii, se cere o inter
venție hotărîtă în grădini pentru a se 
executa neîntârziat lucrările de între
ținere, pentru a se arăci tot ce se 
poate. Cu cît se vor face mai repede 
aceste lucrări, cu atit va exista ga
ranția că și în ultima parte a verii 
și în toamnă vom avea o producție 
corespunzătoare de roșii.

Ion IIERȚEG

ACȚIUNI ȘI INITIATIVE 1N EFORTUL
PENTRU REDUCEREA IMPORTURILOR
Cu toate că anul trecut au fost a- 

simiilate o serie de produse prevă
zute inițial a fi achiziționate din. 
import, in fișele tehnice de import 
pe acest an au fost înscrise din nou 
de unitățile industriale din județul 
Vîlcea importante cantități de ma
terii prime, materiale, piese de 
schimb și utilaje care să fie procu
rate tot pe bază de efort valutar. 
Fuseseră, oare, epuizate toate posi
bilitățile locale pentru reducerea 
importurilor ? Desigur, nu ! La a- 
ceastă concluzie au ajuns colectivele 
de specialiști constituite din iniția
tiva comitetului județean de partid 
care au avut sarcina nu numai să 
analizeze stările de lucruri din uni
tățile industriei chimice, energiei 
electrice, construcțiilor de mașini, 
industriei ușoare și economiei fores
tiere din județ, ce dețin, dealtfel, 
nu mai puțin de 97,6 la sută din ne
cesarul de import, cît mai ales antre
narea tuturor colectivelor de munci
tori, ingineri, tehnicieni la acțiunile 
de cercetare și asimilare cu forțe 
proprii a unor produse și piese de 
schimb necesare unităților respec
tive.

Acum, după aproape șapte luni de 
la declanșarea acestei largi acțiuni, 
se poate afirma că rezultatele do- 
bîndite confirmă existența numeroa
selor rezerve interne și răsplătesc 
în același timp eforturile depuse. La 
Combinatul de prelucrare a lemnului 
Rm. Vîlcea, de pildă, au fost asimi
late îh ultimele luni 15 piese de 
schimb in valoare de aproape 100 000 
lei valută, printre care se numără 
role de transmisie, rdlee electromag
netice, lanțuri speciale și altele. 
Sînt. de asemenea, în curs de exe
cuție trei utilaje necesare pentru fa
bricarea placajelor, plăcilor aglome
rate din lemn și furnirelor estetice, 
care vor determina, la riadul lor, 
economisirea a circa două milioane 
lei valută.

Deși tânăr, colectivul întreprinde
rii de utilaj chimic și forjă Rm. Vil- 
cea a acumulat o valoroasă ex
periență in ceea ce privește cerce
tarea, asimilarea și execuția multor 
scule, dispozitive și piese de schimb. 
Pe planșetele inginerilor proiectanți 
Gheorghe Rusu, Mihai Mociofan, 
Valeriu Popeci și Constantin Mel- 
nicu au prins contur o serie de re
pere — lagăre, ventile electromag
netice, rezistente, arbori de motor 
etc. — care încă din acest an vor fi 
introduse tn fabricație și. prin ur
mare, scoase din fișele tehnice pen
tru importuri.

— Ați văzut expoziția noastră cu 
piese de import ? — ne-a întrebat 

tovarășul Ilie Stănculescu, secre
tarul comitetului de partid. Dacă 
ați urmări-o în timp ați obser
va că, rînd pe rînd, „dispar" tot 
mai multe exponate. La noi a 
devenit o obișnuință ca, prin diver
se forme ale muncii politice de 
masă, ale muncii de la om la om, 
să creăm o permanentă stare de 
căutări creatoare, să-i antrenăm pe 
oameni la soluționarea problemelor 
tehnico-productive cu care ne con
fruntăm. Rezultatele acestei acțiuni 
pot fi întâlnite la tot pasul. Strun-

IN JUDEȚUL VlLCEA

garul Guști Denghel sau electricia
nul Samuel Binder — ca să dau nu
mai aceste exemple — îmbină zil
nic activitatea lor productivă cu 
munca de creație, găsind și aplicind 
o serie de soluții originale și efici
ente pentru diminuarea eforturilor 
valutare.

Multe preocupări pe această linie 
am constatat și la Combinatul chi
mic Rm. Vilcea. Dacă pină nu de 
mult piesele de schimb din teflon 
se importau, astăzi acestea se exe
cută integral în atelierul mecanic al 
combinatului. Eforturile specialiș
tilor de aici țintesc însă mai de
parte. După cum ne-a informat in
ginerul Nicolae Boeriu, șeful servi
ciului meoano-energetic. chiar în a- 
ceastă perioadă urmează să se orga
nizeze o linie tehnologică pentru 
producția de inele din grafit nece
sare la etanșările mecanice, linie 
menită să acopere nevoile industriei 
chimice din întreaga țară.

In urma analizelor întreprinse pe 
linia reducerii importurilor, consi
liul Județean de control muncitoresc

Randamente înalte în utilizarea mașinilor 
și instalațiilor

Cu realizări de prestigiu întâm
pină apropiata sărbătoare de la 
23 August oamenii muncii din in
dustria județelor Prahova, Buzău 
și Dîmbovița, care, prin folosirea 
cu randament sporit a utilajelor și 
instalațiilor, au realizat pînă acum 
o producție ce depășește cu trei 
miliarde lei pe cea obținută in 
aceeași perioadă a anului trecut, 
în acest timp au fost livrate în 

a organizat mai multe întâlniri și 
schimburi de experiență, Ia care au 
luat parte reprezentanți ai diferite
lor întreprinderi industriale din țară, 
ele avind drept scop stabilirea unui 
program de colaborare în asimilarea 
și producerea de noi repere de largă 
necesitate.

— Toarte aceste acțiuni — a men
ționat tovarășul Ion Ozon, vicepre
ședintele consiliului județean de 
conitrol muncitoresc al activității e- 
conomice și sociale — au permis 
găsirea multor posibilități de asimi
lare, printre altele, a diverselor ele
mente de automatizare pentru cen
tralele hidro și termoelectrice, cit și 
a unor piese de schimb pentru utila
jele din dotarea întreprinderilor vil- 
cene. Multă receptivitate in această 
direcție au manifestat Fabrica de 
elemente de automatizare și „Elec
tromagnetica" București, F.A.E.M. 
Timișoara, întreprinderile „Indepen
dența", „Balanța" și U.P.S. Sibiu, 
„Sinterom" și „Tehnofrig" din Cluj- 
Napoca, întreprinderea „23 August" 
București și multe altele.

Dincolo de rezultatele meritorii 
obținute în acțiunile de reducere a 
importurilor, din ancheta întreprin
să pe această linie s-a desprins și 
concluzia că ministerele și centra
lele industriale au datoria să gă
sească și să aplice forme mai adec
vate pentru îmbunătățirea sistemu
lui informațional asupra produselor 
ce se execută în țară, in vederea re
alizării mai operative (prin comenzi 
la unitățile producătoare) a repere
lor necesare și să stabilească, in 
același timp, la nivel central, unită
țile care au posibilități de asimilare 
și execuție a unor grupe de piese și 
dispozitive cu o largă utilizare.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteil"

plus economiei naționale impor
tante cantități de țiței și derivate, 
energie electrică, strunguri, utilaje 
chimice, tehnologice, metalurgice 
și terasiere, cărbune, materiale 
pentru construcții, frigidere, con
fecții, țesături, mobilă și alte bu
nuri evaluate la peste 700 milioane 
lei. sumă care reprezintă îndepli
nirea angajamentului asumat pe 
întregul an 1976. (Ageirpres)

ORDINEA Șl DISCIPLINA- 
pîrghii principale pentru accelerarea ritmului lucrărilor

Nu de mult, Comitetul județean 
Neamț al P.C.R. a analizat. în spi
ritul unei înalte exigențe comunis
te. modul in care organele și or
ganizațiile de partid, constructorii, 
proieetanții și beneficiarii noilor in
vestiții acționează pentru realizarea 
in bune condiții a noilor obiective și 
capacități planificate, asigură condi
țiile intrării lor rapide in funcțiune. 
Abordînd problemele activității din 
acest domeniu, in lumina marilor 
sarcini desprinse din cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din luna mai. plenara comitetului ju
dețean de partid a apreciat că, pe 
ansamblu, rezultatele de pină acum 
nu reflectă con
vingător posibili
tățile existente pe 
șantiere, că, la a- 
numite investiții, 
decalajul între 
prevederile grafi
celor de execuție și stadiile fizice 
se mențin la un nivel ridicat. Cauzele 
unei atari stări de lucruri sînt mul
tiple : nu peste tot munca este orga
nizată în 2 sau 3 schimburi ; utila
jele nu sînt folosite pe măsura cerin
țelor ; mai există proiecte nepredate ; 
aprovizionarea tehnico-materială a 
șantierelor, disciplina în muncă și 
chiar calitatea lucrărilor lasă pe 
alocuri de dorit, in timp ce unele or
ganizații dev partid nu se ocupă cu 
insistență de popularizarea și genera
lizarea experienței fruntașilor. Cum 
se vede, este vorba de neajunsuri 
trecătoare, care țin, în primul rînd, 
de modul necorespunzător de organi
zare a activității de către factorii 
angajați în procesul de realizare a 
noilor investiții. Pe marginea con
cluziilor desprinse, a fost elaborat 
pentru fiecare capacitate un cuprin
zător plan de acțiune, menit să per
mită intensificarea ritmului de exe
cuție, recuperarea întârzierilor a- 
colo unde ele au apărut și încadra
rea cu precizie în graficele „la zi" 
ale lucrărilor

Măsurile stabilite, cu răspunderi 
concrete pe oameni și zile, au vizat 
nu numai șantierele cu „probleme", 
ci, practic, toate obiectivele de inves
tiții din județ, inclusiv cele la care 
ritmul de lucru este intens, iar ac
tivitatea constructorilor și montorilor 
bine organizată. Cum sint ele mate

rializate ? La noua fabrică de ciment 
Tașca-Bicaz, acolo unde din iniția
tiva comuniștilor se acționează ener
gic pentru transformarea șantierului 
într-un șantier model, maistrul 
Gheorghe Bucelea, secretarul comite
tului de partid, ne înfățișează iniția
tivele și acțiunile „de ultimă oră" a- 
doptate în scopul devansării frontu
rilor de lucru cu 70 de zile la mon
tarea cuptoarelor rotative și cu 120 de 
zile la montarea schimbătoarelor de 
căldură de la linia de fabricație. Ast
fel, în urma unei largi consultări a 
comuniștilor, a tuturor constructori
lor. conducerea șantierului a găsit 
soluțiile pentru ca, prin folosirea ju
dicioasă a utilajelor, volumul de tur

FIECAHE WflOTATE RE PRODUCȚIE—LA TERMEN IN FUNCȚIUNE
nare a betoanelor în schimbul II să 
se ridice la nivelul realizărilor din 
primul schimb. Pe alte șantiere, cel 
al Combinatului pentru prelucrarea 
lemnului de la Dumbrava — Piatra 
Neamț, obiectivul prioritar urmărit 
constă in realizarea cu maximă rapi
ditate a lucrărilor, astfel incit pri
mele garnituri de mobilă să fie pro
duse cu 4 luni în avans. Inginerul 
Gheorghe Tărăngoiu, directorul com
binatului, ne pune în temă cu ulti
mele preocupări privind folosirea in
tegrală a timpului de lucru, utiliza
rea în condiții superioare a utilaje
lor de construcții, întărirea ordinii 
și disciplinei în muncă.

Apreciind Ia justa lor valoare ac
tivitatea depusă pe aceste două șan
tiere, reușitele obținute pină în pre
zent, nu putem trece însă cu vederea 
că s-a făcut totuși prea puțin pentru 
ca experiența valoroasă acumulată de 
către constructorii, montorii, proiec- 
tanțfi și beneficiarii obiectivelor care 
se înalță Ia Tașca-Bicaz și Dumbra- 
va-Piatra Neamț să devină un bun al 
tuturor șantierelor din județ. Ne re
ferim în mod deosebit la colectivele 
șantierelor din municipiul Roman, 
care in actualul cincinal au de fina
lizat o .mare parte din volumul total 
al investițiilor județului Neamț. Ast
fel. aici sînt în plină construcție un 
nou laminor de 6 țoii, o turnătorie, 
o fabrică de tricotaje și alte obiec

tive, iar în. curînd urmează să în
ceapă lucrările la alte obiective im
portante.

— Este pentru prima oară în isto
ria municipiului nostru cind, într-un 
timp atit de scurt, avem de realizat 
un volum atit de mare de investiții, 
ne spunea tovarășul Ioan Vlad, prim- 
seeretar al Comitetului municipal de 
partid Roman. Evident, acest examen, 
deloc ușor, nu poate fi trecut decit 
printr-o organizare exemplară a 
muncii pe fiecare șantier, prin întro
narea la toate punctele de lucru a 
unei discipline riguroase, prin creș
terea răspunderii față de respectarea 
graficelor de execuție, față de calita
tea lucrărilor și gospodărirea cu gri

jă a materialelor. Faptul că în primul 
semestru prevederile nu au fost În
deplinite integral la volumul total 
al investițiilor și la capitolul eon- 
strucții-montaj a creat o situație di
ficilă, iar redresarea activității noas
tre și înlăturarea neajunsurilor în
tâmpinate nu se pot realiza decît in 
condițiile concentrării tuturor efortu
rilor spre rezolvarea cu maximă ur
gență a problemelor aflate în sus
pensie.

Iată și motivul pentru care, cu aju
torul comitetului județean de partid, 
al consiliului de control muncitoresc, 
s-a constituit un colectiv mixt, alcă
tuit din cei mai buni specialiști, care 
participă nemijlocit la intensificarea 
munch politico-educative in sprijinul 
producției, la întărirea ordinii și 
disciplinei, la generalizarea iniția
tivelor și a experienței înaintate pe 
șantierele din Roman. Pe de altă 
parte, la fiecare loc de muncă au fost 
reevaluate cu toată răspunderea 
posibilitățile tehnico-organizatorice 
existente, stabilindu-se sarcini, ter
mene și răspunderi precise privind 
realizarea cu forțe proprii a unui im
portant volum de construcții meta
lice, organizarea muncii în două 
schimburi, folosirea tuturor utilajelor 
la capacitatea maximă, aprovizio
narea cu materiale și carburanți, co
relarea planului constructorilor cu cel 
*1 beneficiarilor, asigurarea de urgen

tă a întregii documentații, elimi
narea greșelilor din proiecte prin 
adaptarea din mers a unor soluții 
constructive corespunzătoare, îmbu
nătățirea calității lucrărilor.

Discuțiile pe care le-am purtat pe 
aceste șantiere cu factori de răspun
dere. modul concret în care se acțio
nează în prezent la fiecare loc de 
muncă constituie o certitudine că 
restantele înregistrate in activitatea 
de investiții de aici vor fi recuperate. 
In ultimele zile, dealtfel, pe aceste 
șantiere, se înregistrează un puternic 
reviriment, concretizat, in primul 
rînd, în sporirea substanțială a rit
mului de execuție a lucrărilor.

Ne referim, în special, la șantierul 
noilor capacități 
de Ia întreprinde
rea de țevi, unde 
atît beneficiarul 
cit și constructorii 
și-au reunit for
țele, au stabilit 

un plan comun de acțiune, din 
care primele măsuri — mai ales 
pe linia întăririi ordinii și discipli
nei în munoă — au început să fi« 
materializate.

O singură problemă : necesitatea 
acordării din partea Ministerului 
Construcțiilor Industriale a unui 
sprijin mai mare decit pînă acum. 
Tovarășul Andrei Erdely, adjunct al 
ministrului, pe care l-am întâlnit cu 
acest prilej, ne-a spus că, în această 
perioadă, în atenția conducerii minis
terului se află problemele de perfec
ționare continuă a organizării mun
cii. pe șantiere din. Roman, în 
scopul încadrării în cel mai scurt 
timp în graficele de lucrări. „Am și 
hotărît, ca o primă măsură, asigu
rarea utilajelor și dispozitivelor de 
construcții necesare intensificării 
ritmului de construcții și montaj, tn 
același timp, ne preocupă pregătirea 
cadrelor, îndeosebi in meseriile de
ficitare. Pe parcursul executării lu
crărilor sintem hotăriti să luăm 
toate măsurile menite să ducă la fo
losirea utilajelor din dotare în 2—3 
schimburi, la capacitatea maximă. 
Și, în sfirșit, în atenția ministerului 
nostru va sta mai mult întărirea or
dinii și disciplinei pe fiecare șan
tier".

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii*

♦
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DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUSESCU

Toastul președintelui 
Mathieu Kerekou

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
cupările poporului român și rezul
tatele obținute de el pe calea fău
ririi societății noi, fără asupritori. 
Am depus și depunem eforturi 
susținute pentru a făuri societatea 
socialistă în România, care să asi
gure poporului nostru deplina su
veranitate națională, deplinul său 
drept asupra a tot ceea ce se pro
duce în țara noastră. (Aplauze).

în momentul actual. România 
se află într-o nouă etapă de dez
voltare economico-socială, ale că
rei obiective au fost stabilite pe 
baza Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român — etapa făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Experiența noastră de 
pînă acum ne învață că trebuie să 
facem totul pentru a asigura cre
area unei economii socialiste pu
ternice, independente. Pe baza 
acestei experiențe, noi spunem tu
turor prietenilor noștri că trebuie 
să facă totul pentru a fi pe deplin 
stăpîni pe bogățiile naționale, 
pentru a-și făuri viața așa cum 
doresc, fără nici un amestec din 
afară. Știm că făurirea unei socie
tăți noi, lichidarea subdezvoltării 
cer eforturi mari. Dar ele sînt in
dispensabile pentru orice popor 
care dorește să fie cu adevărat li
ber și stăpîn pe destinele sale.

în acest context, România, care 
ea însăși este țară în curs de dez
voltare, dezvoltă larg relațiile de 
colaborare cu toate statele ce au 
pus capăt dominației imperialiste 
și colonialiste și luptă pentru li
chidarea subdezvoltării.

Ca țară socialistă, acordăm o 
atenție deosebită dezvoltării rela
țiilor cu toate țările socialiste, 
edificării unor raporturi noi care 
să constituie exemplu de relații 
între statele cu adevărat indepen
dente. Dorim ca și relațiile noas
tre cu țările în curs de dezvoltare, 
deci și cu Republica Populară Be
nin, să se bazeze pe aceleași prin
cipii, care să ducă la edificarea 
unor raporturi cu adevărat noi, 
de deplină egalitate în drepturi 
între toate națiunile. (Aplauze).

în ce privește problemele inter
naționale, doresc să subliniez că 
trăim într-o asemenea etapă a 
dezvoltării omenirii în cane rapor
tul de forțe se schimbă continuu. 
Principala caracteristică a lumii 
de astăzi o constituie afirmarea 
voinței popoarelor de a fi stăpîne 
pe destinele lor. Se afirmă cu 
putere hotărârea popoarelor țări
lor denumite generic lumea a 
treia de a juca un rol activ în so
luționarea problemelor complexe 
ale lumii contemporane.

Problema noii ordini economice 
și politice internaționale animă 
zeci și zeci de state în lupta pen
tru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Știm că în această luptă sînt 
încă multe greutăți cărora popoa
rele trebuie să le facă față, că 
există încă forțele imperialiste, 
colonialiste, care ar dori să-și 
mențină privilegiile. Tocmai de 
aceea noi considerăm că se 
impune întărirea solidarității 
și colaborării tuturor popoarelor 

care se pronunță pentru o lume 
fără asupritori. Să realizăm o lume 
în care fiecare națiune să se poată 
dezvolta liber, fără nici un ames
tec din afară !

Sprijinim activ lupta popoarelor 
pentru eliberare națională. Ne pro
nunțăm ferm pentru eliberarea 
Namibiei și a Rhodesiei și pentru 
lichidarea rasismului în Africa de 
Sud. (Aplauze).

Pornind de la realitățile lumii 
contemporane, acționăm, totodată, 
pentru dezvoltarea colaborării cu 
toate statele, fără deosebire de o- 
rînduire socială, în spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice. Ne 
pronunțăm, de asemenea, pentru 
soluționarea pe cale politică a tu
turor conflictelor existente astăzi 
în diferite zone ale lumii.

Milităm activ pentru înfăptuirea 
securității europene, pentru lichi
darea blocurilor militare, pentru 
dezarmare. Considerăm că asigu
rarea dezvoltării economico-socia- 
le independente a popoarelor nu 
este posibilă fără a pune capăt 
uriașelor cheltuieli militare care 
împovărează astăzi omenirea. Do
rim ca cuceririle științei și tehni
cii contemporane să fie puse în 
serviciul omului, ca toate statele 
să aibă acces liber la aceste cu
ceriri și să le poată folosi în sco
pul bunăstării și fericirii lor.

Avînd în vedere toate acestea, 
România acționează cu hotărîre 
pentru democratizarea relațiilor 
internaționale, pentru creșterea ro
lului Organizației Națiunilor Uni
te, al altor organisme internaționa
le, care oferă cadrul organizatoric 
corespunzător pentru participarea 
activă a tuturor statelor Ia solu
ționarea problemelor complexe ce 
confruntă astăzi omenirea.

Deși sîntem pe deplin conștienți 
de greutățile care mai există încă 
în lume, avem deplina încredere 
în forța și voința popoarelor de a 
pune capăt vechii politici imperia
liste.

Avem convingerea că, acționînd 
într-o solidaritate și unitate strân
să, forțele antiimperialiste, popoa
rele care doresc să trăiască libere 
pot să realizeze o lume mai dreap
tă și mai bună !

în acest cadru dorim ca relațiile 
de colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Benin să constituie un 
factor activ în lupta generală a 
tuturor forțelor antiimperialiste. 
(Aplauze).

Doresc să exprim încă o dată 
convingerea că vizita dumneavoas
tră, convorbirile și înțelegerile la 
care vom ajunge vor deschide noi 
posibilități colaborării dintre cele 
două țări și popoare. (Aplauze).

Cu această convingere, aș dori să 
ridic paharul :

Pentru prosperitatea și ferici
rea poporului beninez prieten !

Pentru prietenia și colaborarea 
dintre partidele și țările noastre !

în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte !

în sănătatea dumneavoastră, 
dragi oaspeți !

Pentru înțelegere și pace în 
lume !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)
tarea feudală și dominația străină 
cu toate cortegiile lor de aservire 
și mizerie. După lunga noapte a 
exploatării feudale, de domi
nație colonială și de sclavie, de 
înjosire și de umilire, la 26 oc
tombrie 1972 a sunat în sfîrșit 
pentru poporul nostru ora elibe
rării naționale, a dreptății sociale 
și progresului economic.

De la această dată, istorică pen
tru noi, viteazul nostru popor, sub 
conducerea fermă și lucidă a con
ducătorilor săi politici, s-a angajat 
cu curaj în procesul revoluționar 
al cărui obiectiv este realizarea 
în Republica Populară Benin 
a unei societăți noi, a unei socie
tăți socialiste, a unei vieți bune.

Iată de ce, imediat după declan
șarea acestui proces revoluționar, 
democratic și popular, toate forțele 
vii și patriotice ale națiunii, băr
bați, femei, tineri și soldați, au 
trecut la elaborarea și înfăptuirea 
unui program de construcție na
țională, care definește fără ambi
guitate noua noastră politică de 
independență națională, angajarea 
noastră hotărâtă în aspra, dar 
nobila luptă antiimperialistă, pen
tru a ne elibera pe deplin de sub 
dominația străină și de exploata
rea omului de către om. (Aplauze).

în continuare, președintele Ma
thieu Kerekou a relevat caracterul 
profund democratic al reorganiză
rii politice și administrative a ță
rii, care a asigurat participarea ma
selor largi de oameni ai muncii la 
înfăptuirea programului de con
strucție națională, referindu-se la 
unele etape ale căii revoluționare 
pe care se află angajat Beninul.

După această democratizare a 
puterii, pe care noi — a subliniat 
vorbitorul — o dorim cu adevărat 
revoluționară și socialistă, la 30 no
iembrie 1974, la Goho, în orașul is
toric Aboney, am proclamat socia
lismul științific drept calea noastră 
de dezvoltare și marxism-leninis- 
mul drept călăuză filozofică — op
țiune fundamentală, orientare 
nouă și hotărît progresistă. Aceas
ta avea să determine imperialismul 
și valeții săi să angajeze lupta îm
potriva țării noastre, a poporului 
și a revoluției democratice și 
populare. Statul revoluționar al 
Republicii Populare Benin a ripos
tat cu vigoare, preluînd sectoarele 
vitale ale economiei noastre națio
nale, deținute pînă atunci de că
tre monopoliștii și exploatatorii 
străini.

Toate aceste acte juste din punct 
de vedere revoluționar ne-au per
mis să accelerăm incontestabil 
dezvoltarea mișcării democratice 
în Republica Populară Benin și să 
pregătim crearea rapidă a unui 
partid revoluționar de tip nou, ca
pabil să conducă și să ducă pînă la 
capăt și la cele mai mari victorii 
revoluția democrației noi a po
porului nostru militant, instaura
rea în țara noastră a unei noi or
dini sociale, mai juste și mai u- 
mane.

Iată de ce, la 30 noiembrie 1973 
am creat un partid revoluționar de 
tip nou. Partidul Revoluției Popu
lare a Beninului, care este arma 
noastră hotărâtoare, instrumentul 
de luptă consecventă, avangarda 
proletariatului și a tuturor claselor 
și păturilor oprimate și exploatate 
ale poporului nostru.

în aceeași zi, în cursul unor ma
nifestări grandioase și populare, 
noi am dat un nou nume țării 
noastre — Republica Populară Be
nin — care simbolizează unitatea 
națională, demnitatea și onoarea 
noastră.

Pe plan internațional,, relațiile 
noastre cu țările prietene se înte
meiază, în esență, pe egalitate, a- 
vantaj reciproc, respectarea ri
guroasă a suveranității naționale, a 
nealinierii,, a colaborării dinamice 
și, mai ales, a neamestecului în 
treburile interne ale statelor. La 
O.U.A. și la O.N.U., Republica 
Populară Benin își acordă spriji
nul activ și internaționalist tu

turor mișcărilor care luptă pen
tru libertatea popoarelor lor în 
Africa, Asia și America Latină. 
(Aplauze).

-în domeniul politicii externe, a- 
vem certitudinea că între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Benin nu există nici o di
vergență.

Republica Populară Benin, ca 
și Republica Socialistă România, 
este preocupată de actuala cri
ză economică și financiară mon
dială, criză datorată contradicțiilor 
profunde dintre țările dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare. După 
părerea noastră, cauzele obiective 
ale înapoierii care există în nu
meroase țări ale lumii a treia în 
privința dezvoltării lor social-eco- 
nomice nu aparțin deloc acestora. 
De fapt, această înapoiere este re
zultatul politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste a anumi
tor state, denumite, în general, 
mari puteri și care și-au arogat 
dreptul de a jefui resursele natu
rale ale acestor țări în curs de 
dezvoltare.

Iată de ce credem cu fermitate 
că pentru a se asigura o pace du
rabilă în lume este mai necesară 
și urgentă ca oricînd instaurarea 
noii ordini economice și politice 
mondiale, pentru a reduce și li
chida, într-un termen mai mult 
sau mai puțin scurt, marele deca
laj existent între țările dezvoltate 
și țările în curs de dezvoltare. 
Pentru aceasta este important, 
înainte de toate, de a se stabili 
raporturi echitabile și juste între 
prețul materiilor prime și cel al 
produselor finite.

Acestea sînt tot atîtea puncte de 
vedere asupra cărora politica celor 
două state ale noastre se acordă 
perfect.

în acest cadru, noi am procedat 
deja la schimburi de misiuni eco
nomice și tehnice. Studenți beni- 
nezi urmează să-și perfecționeze 
studiile, ca bursieri, în Republica 
Socialistă România, în diferite in
stitute de învățămînt superior.

Toate acestea explică, deci, ex
celentele relații de colaborare și 
prietenie care există din fericire 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Benin, 
raporturi care, după cum ne-am 
convins, se vor dezvolta foarte 
rapid și se vor întări pe zi ce 
trece.

în cadrul consolidării acestor le
gături de prietenie, de frăție și de 
colaborare fructuoasei spre binele 
celor două popoare ale noastre, a 
înțelegerii și păcii internaționale, 
se înscrie actuala noastră vizită în 
Republica Socialistă România.

în acest scop, sperăm că nego
cierile pe care le-am început deja, 
la toate nivelurile și într-un spirit 
de sinceritate și prietenie, vor per
mite promovarea unor relații de 
prietenie și de colaborare dinamice 
și fructuoase între cele două parti
de frățești ale noastre.

Cu aceste speranțe ale noastre și 
cu prietenia sinceră vă mulțumim, 
Excelență, domnule secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, pentru amabilul dumnea
voastră toast și vă rugăm, dragi 
prieteni români, să.ridicați paharele: 

în sănătatea și pentru viața lungă 
a Excelenței Sale, domnul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a conducătorilor Parti
dului Comunist Român și membri
lor guvernului român,

Pentru victoria și măreția po
poarelor care luptă pentru liberta
tea națională,

Pentru prietenia șj solidaritatea 
active dintre popoarele prietene 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Benin,

Pentru gloria și măreția cauzei 
construirii socialismului internațio
nal. Socialismul științific este calea 
noastră de dezvoltare! Marxism- 
leninismul este călăuza noastră fi
lozofică! Gata pentru revoluție! 
Lupta continuă! (Aplauze).

în timpul dineului

In mijlocul unor colective de muncă 
din Capitală și din judelui Constanța

Președintele Comitetului Central al 
Partidului Revoluției Populare a Be
ninului, președintele Republicii Popu
lare Benin, Mathieu Kerekou, îm
preună cu persoanele oficiale care îl 
însoțesc în vizita oficială de priete
nie pe care o face în țara noastră, a 
fost, în cursul dimineții de joi. oaspe
tele unor unități economice din Ca
pitală și județul Constanța.

La vizită au participat tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., primul ministru al guvernu
lui, precum și membrii misiunii de 
onoare atașate pe lingă președintele 
Beninului.

Muncitorii celor două mari între
prinderi bucureștene vizitate — între
prinderea de confecții și tricotaje și 
Combinatul de industrializare a lem
nului Pipera — au salutat pe oaspeți 
cu deosebită căldură, exprimîndu-și 
sentimentele de prietenie și solidari
tate față de poporul beninez, satis
facția pentru caracterul rodnic al 
convorbirilor care se desfășoară la 
înalt nivel.

La întreprinderea de confecții și 
tricotaje, președintele Mathieu Kere
kou a fost salutat de Nicolae Enea, 
prim-adjunct al ministrului industriei 
ușoare, și Iosif Steinbach, director 
general al Centralei industriei con
fecțiilor și tricotajelor. Informațiile 
gazdelor conturează imaginea pro
greselor remarcabile pe care le-a în
registrat pe calea modernizării sale 
industria ușoară românească.

Președintele Mathieu Kerekou a 
avut cuvinte elogioase la adresa co
lectivului de muncă bucureștean, a 
rezultatelor obținute.

în continuare, coloana de mașini a 
străbătut cîteva din cartierele mai 
vechi și mai noi ale Bucureștiului, 
printre care Drumul Taberei și Co- 
lentina.

La combinatul de industrializare a 
lemnului — unde se aflau in întim- 
pinare Gheorghe Lazăr, adjunct al 
ministrului economiei forestiere și 
materialelor de construcții, și Florin 
Cristescu, director general al centra
lei — au fost înfățișate preocupările 
și realizările obținute de specialiștii 
români în domeniul valorificării su
perioare a materiilor prime româ
nești.^ în acest sens, colectivul de 
muncă al unității vizitate a obținut 
o remarcabilă experiență.

Apreciind in mod deosebit aceste 
rezultate, președintele Republicii 
Populare Benin a scris în Cartea de 
onoare a combinatului cuvinte de 
laudă la adresa acestei întreprinderi, 
a industriei românești în general.

La amiază, înaltul oaspete, împreu
nă cu primul ministru al guvernului 
țării noastre, a plecat la bordul unui 
elicopter spre județul Constanta.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
era prezent Ion Dincă, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capitalei.

în aceeași zi, tovarășul Mathieu Ke
rekou a început o vizită in județul 
Constanța.

La sosire, oaspetele a fost întlmpl- 
nat de tovarășul Vasile Vilcu, mem
bru al ComitetuluiPolitic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, care, în numele locui
torilor acestor meleaguri, l-a urat un 
călduros bun sosit pe plaiurile do
brogene.

Prima parte a vizitei președintelui 
Republicii Populare Benin în această 
zonă a țării a fost consacrată cunoaș
terii preocupărilor și realizărilor oa
menilor muncii constănțeni în do
meniul agriculturii — sector cu pon
dere însemnată în economia jude
țului.

Elicopterul cu care a călătorit 
oaspetele a aterizat pe terenurile Sta
țiunii de cercetări pentru culturi iri
gate Valul lui Traian. Directorul 
stațiunii, dr. docent Petru Tomoroga, 
prezintă în sectorul agricol de îmbu
nătățiri funciare, aflate în vecinătatea 
lanurilor de porumb și a parcelelor 
de pe care griul a fost deja recoltat, 
activitatea și rezultatele obținute de 
specialiștii unității. în același timp, 
oaspetelui îi sînt prezentate diverse 
procedee de irigare a culturilor, 
elaborate de specialiștii stațiunii, și 
este informat despre rezultatele obți
nute în domeniul tehnicilor de iri-

Depunerea unei
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare a 
Beninului, președintele Republicii 
Populare Benin, Mathieu Kerekou. a 
depus, joi dimineața, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului si a pa
triei, pentru socialism.

împreună cu înaltul oaspete și-au 
adus omagiul lor celor care și-au' dă
ruit viața cauzei libertății și fericirii 
poporului româif personalitățile be- 
nineze din suita președintelui — Mi
chael Alladaye, Martin-Dohou Azon- 
hiho, Issa Abdulaye, Simon Ifede 
Ogouma, Josef Degla, Romain Villon 
Gueza, Andre Atchade, Richard Ro- 
driguez, Franțois Dossou, Leopold 
Ahoueya.

La solemnitate au luat parte Ion 
Dincă, membru supleant al Comite- 

gare, al stabilirii dozelor optime de 
apă pentru diverse culturi agricole. 
La plecarea din stațiune, tovarășul 
Mathieu Kerekou a felicitat pe spe
cialiști ' pentru realizările obținute și 
le-a urat noi succese în activitatea 
rodnică de cercetare și producție pe 
care o desfășoară.

Președintele Republicii Populare 
Benin a fost apoi oaspetele specia
liștilor și lucrătorilor Stațiunii cen
trale de cercetări pentru creșterea 
ovinelor Palas-Constanța. Aici, oaspe
tele ia cunoștință despre atenția Care 
se acordă în țara noastră 'dezvoltării 
zootehniei, creșterii ovinelor, 'despre 
programele care au fost elaborate In 
acest scop și aportul stațiunii Palas la 
ameliorarea raselor de ovine, la 
elaborarea unor tehnologii moderne 
de înaltă eficiență. Directorul unită
ții, Ștefan Moise, prezintă, cu justifi
cată mîndrie, rasa de oi „Merinos de 
Palas", creată aici și apreciată pentru 
producția mare de lînă de calitate și 
carne. Președintele Republicii Popu
lare Benin este plăcut impresionat 
de succesele obținute de acest har
nic colectiv, de contribuția lui la ri
dicarea potențialului zootehniei ro
mânești.

La încheierea vizitei în cele două 
unități de cercetare și producție, pre
ședintele Mathieu Kerekou a ex
primat interesul pentru stabilirea 
unei colaborări cu specialiști români 
în vederea dezvoltării agriculturii și 
zootehniei în Republica Populară 
Benin.

Elicopterul s-a Îndreptat apoi spre 
stațiunea Neptun, la reședința re
zervată președintelui Republicii Popu
lare Benin pe timpul șederii sale pe 
litoralul românesc al Mării Negre.

coroane de flori
tulul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., primarul general al Capitalei. 
Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, 
general-locotenent Ion Hortopan, 
prim-adjunct’ al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

La sosirea înalților oaspeți, o gardă 
militară a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Româ
niei și Beninului.

După depunerea coroanei de flori, 
asistenta a păstrat un moment de 
reculegere.

Cei prezenți au vizitat apoi ro
tonda monumentului.

în încheierea solemnității, persona
litățile benineze și române au pri
mit defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres)

Nu ne-au fost niciodată 
agreabile comparațiile des
prinse din limbaj cu rezo
nanță belicoasă. Bătălie 
Înseamnă adversitate, ră
punere, învingător și în
vins. Și totuși, după cum 
ce vede, folosim, cînd e 
vorba de strângerea recol
tei, noțiunea de „bătălie". 
O Moșim dezinvolt, chiar 
cu oarecare acuitate, avînd 
convingerea că exprimă 
un adevăr adevărat și că 
nimeni nu va trece cu gîn- 
dul dincolo de strictu-i 
conținut faptic. Bătălia 
plinii înseamnă acțiune, o 
acțiune din cele mai paș
nice, din cele mai umane, 
din cele mai generoase. 
Fericitul anotimp al recol
tei este, de cînd există pă- 
mîntul și munca omului în
frățită cu pămîntul, toam
na. Natura a rinduit însă 
— fericită abatere de la 
firea lucrurilor — ca pâi
nea să fie culeasă în mie
zul verii.

Cîmp galben ca aurul, în 
Iulie, lanul respiră tonifian
ta mireasmă de făină nouă. 
Mai mult însă decît poezie, 

secerișul griului este o cam
panie dură și de urgență. 
Oricând munca poate fi 
compromisă de ploi căzute 
în ropote, de abaterea 
vreunei furtuni ori de 
vreo căldură toridă ce ar 
împuțina, prin scuturare, 
prețioasa Încărcătură a 
spicelor. La seceriș se dă 
o bătălie. Din plinea țării 
nu este îngăduit să se 
piardă nici un bob.

Undeva, pe dreapta Ar
geșului, la furcitura dintre 
riu și magistrala Bucu
rești—Pitești, am surprins, 
într-o dimineață, zilele a- 
cestea, un moment psiho
logic din încordata muncă 
pentru strângerea recoltei.

Pe drumul de țară ce 
separă liziera pădurii de 
un întins lan de grâu se 
aflau concentrate, ca într-o 
bază de pornire la asalt, 
combine, tractoare, cami
oane cu remorci, cisterne 
de alimentare cu carbu
ranți, un atelier mobil, 
oameni, atelaje. Sîntem la 
cîteva zile de la ședința 
Comitetului Politic Execu

tiv al C.C. al P.C.R. unde 
fusese analizată desfășu
rarea campaniei agricole 
de vară, trasîndu-se ca 
sarcină tuturor factorilor 
responsabili „...să ia mă
suri energice pentru inten
sificarea lucrărilor agricole 
de sezon, folosirea fiecărei 
ore bune de lucru în cîmp 
în vederea strângerii rapi
de a întregii recolte de 
cereale, transportării și în- 
magazinării acesteia în cel 
mai scurt timp, pentru a 
se evita orice pierderi". 
Lanul unde ne găsim este 
în bună măsură secerat. 
Se lucrase și cu o zi îna
inte, iar cîteva tractoare 
dotate cu prese adunau 
paiele șl eliberau terenul. 
In urma lor, baloturile pa
ralelipipedice se încărcau 
în căruțe. într-o adîncitură 
a terenului, unde mașinile 
nu ar fi putut să intre, o 
echipă de femei secera 
manual. Dar combinele, 
cele cinci combine „Gloria", 
nu trecuseră încă la treabă.

Cu motoarele duduind, 
agregatele execută doar 

mici manevre, fac unele 
încercări de începere a lu
crului, ca în cele din urmă 
să se retragă din lan. Ex
plicația o găsim în cerul

Oameni, soare și pline 
pe meleagurile argeșene

mohorît și umiditatea ridi
cată a boabelor. Ceea ce 
presupuneam ne este con
firmat de inginerul-șef al 
cooperativei agricole de 
producție „Argeș" din Găi- 
țeni, căreia îi aparține 
griul. Peste noapte dăduse 
o bură de ploaie și spicele, 
luînd apă, deveniseră im
proprii recoltatului. Griul 
era moale, și moale era și 

terenul. Se aștepta sparge
rea norilor și soarele. Dar 
așteptarea însemna consum 
inutil de timp. Inginerul, 
un om robust, cu fața arsă 

de soare, consultă ceasul 
și murmură ca pentru 
sine : „E zece".

— La cit începeți, în 
mod obișnuit ?

Răspunde șeful de fermă 
al cooperativei — băiat 
înalt, subțirel, purtînd o 
șapcă de zile de lucru :

— Trebuia să fi început 
de la șapte.

Trei ceasuri pierdute și 

cerul nu are de gînd să se 
lumineze. Se mai incearcă.

— Bagă și înainte post- 
bătătorul și mai dă-i o 
dată drumul.

Omul de pe mașină ma
nevrează cîteva mecanis
me și...

— Oprește I
Inginerul culege un mă

nunchi de spice zvîrlite de 
combină și constată că 
sînt încărcate de boabe. 
Cerul nu se luminează, 
mașinile, stau și timpul se 
consumă fără folos. Din 
cele 450 ha se seceraseră 

doar 120. Și acum, dintr-o 
clipă în alta, trebuie să 
apară plugurile. Profităm 
de dificultatea creată de 
natură ca să aflăm unele 
lucruri esențiale decurgînd 
din seceriș. Din adunarea 
cîtorva cifre și din împărți
rea totalului rezultat, șeful 
fermei scoate recolta medie 
la cele 120 hectare secera
te pînă la ora actuală. ’

Am aflat că anul trecut 
terenul pe care-1 aveam 
sub tălpi era cotropit de 
apele Argeșului revărsat. 
Fusese cultivat tot cu grîu, 
dar... Fiind cunoscut ceea 
ce se întâmplase, cei doi 
nu mai stăruie asupra dez
nodământului și dialogul 
se oprește un moment a- 
supra calității solului, sol 
brun roșcat de pădure, nu 
strălucit, dar bun totuși, 
asupra calității lucrărilor 
executate de mecanizatori, 
care au fost calificate ca 
ireproșabile, asupra inter
venției. manuale a coope
ratorilor, capitol unde sînt 
citate unele exemple, în 
general înfățișând cazuri 

de femei, și se ajunge din 
nou la cantități.

Inginerul iși consultă 
din nou ceasul, se uită la 
cer, privește în direcția 
de unde ar trebui să apa
ră, dintr-un moment în al
tul, plugurile. Ceasul îna
intează, cerul stă tot mo- 
horît, combinele și-au oprit 
motoarele, se lucrează doar 
la degajarea terenului și 
acolo, in adîncitură, unde 
se seceră manual. îl aud 
zicînd :

— Și mai avem de tras 
încă șapte-opt zile bune... 
Ce factori sînt de partea 
noastră în această bătă
lie ? Ceea ce spun ar pu
tea să semene cu un 
moment politic : munca 
bine executată și făcută 
la timp, îngrășăminte și- 
factorul natură, care astăzi 
ne-a cam persecutat.

Toamna, anotimp al re
coltelor, este uneori și vi
tregă. Ploi reci și intermi
nabile vin cîteodată pe 
neașteptate. Cad alteori 
brume timpurii. Dar în 
vii și în livezi, în lanul de

porumb se poate lucra 
pe ploaie, iar la nevoie o 
lucrare mai poate fi lăsată 
și pe a doua zi. în miez 
de vară, la vremea seceri
șului, timpul pare că se 
comprimă. Nimic nu se 
poate lăsa pe a doua zi 
cînd, cu orice efort, se 
poate tace astăzi. Secerișul 
este o bătălie a secundei 
și o probă de foc a con
știinciozității omului. Fie
care bob de grâu înseamnă 
o părticică din marea pli
ne a tării și nimănui nu-i 
este îngăduit să-l risipeas
că. A doua zi, trecînd în 
sens invers pe magistrala 
Pitești—București, am a- 
runcat o privire în direc
ția lanului oooperativei 
Găițeni. Nu mai era lan 
de grîu așteptând secera, 
ci ogor întors proaspăt. 
Bătălia cu timpul, ce la 
vremea secerișului pare 
că se comprimă, fusese 
câștigată.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI
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FAPTULi 
DIVERS;

OPERATIVĂ, CONCRETĂ, MOBILIZATOARE

GAZETA DE PERETE
instrument eficient al muncii educative

Altfel 
de semafor

La intrarea in Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Piatra 
Neamț s-a instalat un semafor 
după... chipul și asemănarea ce
lor intilnite in circulația rutieră. 
Numai că, in acest caz, culorile 
semaforului au alte semnificații. 
Culoarea roșie atrage atenția in 
scris : „Nu intra in întreprinde
re, dacă, ești certat cu discipli
na". Culoarea galbenă pune în
trebarea : „Cu ce contribui la pro
movarea noului Culoarea ver
de indică libera trecere pentru 
toți cei care iși fac datoria cum 
trebuie. Semaforul funcționează 
exact pe principiul celor aflate 
in circulația rutieră. Nostimă a 
fost intimplarea cu angajații care 
au fost in concediu. Unii dintre 
ei, cunoscuți ca fiind cam cer
tați cu ordinea și disciplina, cind 
să intre pe poartă, au fost în- 
timpinați de semafor cu indica
torul „Stop". Alții, care veniseră 
cu autoturismele, crezind că, 
intre timp, și aici s-au introdus 
semafoare de circulație, au oprit 
mașinile pe dreapta. Se pare că 
semaforul cu pricina face mi
nuni. In ultimul timp indică 
mereu trecerea liberă, care tinde 
să devină sens unic.

Directorul 
și garoafele

A ieșit la pensie inginerul Va- 
leriu Stoenescu de la întreprin
derea „Textila" din Galati. A 
lucrat aici, la „Textila", ne
întrerupt. 30 de ani. Cea mai 
mare parte din acest timp — 22 
de ani — inginerul Stoenescu a 
fost directorul întreprinderii. 11 
știe tot Galațiul, mai ales pentru 
strădania lui de a face din în
treprinderea pe care o conducea 
o unitate puternică. Copiii an- 
gajaților (in special femei) îi 
spuneau „nenea directorul". Dar 
mulți dintre ei, "care-i spuneau 
astfel cu 10—15 ani în urmă, 
sint astăzi textiliștii de nădejde 
care l-au sărbătorit, emoționați, 
cu prilejul ieșirii la pensie. La 
despărțire, creatorii de frumos 
ai întreprinderii i-au dăruit o 
splendidă vază cu 60 de flori 
pentru anii trăiți pînă acum, 
plus una pentru anul care vine, 
căreia să i se adauge mereu 
altele, la anul și la multi ani. 

Pe o ploaie 
torențială»

Peste parbrizul autocamionu
lui s-au năpustit șiroaiele unei 
ploi torențiale, de 6 ifitensitate 
neobișnuită. Șoferul Franeisc 
Papp, de la autobaza nr. 2 Satu- 
Mare, văzind că ștergătoarele 
de parbriz nu reușeau să-i asi
gure vizibilitatea, s-a gindit că 
e mai înțelept să tragă pe 
dreapta, in afara părții carosa
bile a șoselei de pe raza comu
nei Odoreu, și să aștepte înce
tarea ploii. Cum a gindit, așa a 
făcut. Deodată, în timp ce se 
afla în staționare, șoferul Papp 
a văzut trecind pe lingă el, ca 
un bolid, un alt camion, „înghi
țit" imediat de potopul ploii. Era 
șoferul Vasile Stan, cu un ca
mion al Fabricii de pîine din 
Satu-Mare, cu care efectua un 
transport clandestin de cherestea 
și în care se mai aflau nouă per
soane. Dar n-a ajuns prea de
parte. Camionul a derapat și s-a 
răsturnat, cu roțile in sus, plu
tind intr-o baltă adincă. Șoferul 
Papp s-a aruncat in apa mocir
loasă și a inceput să-i scoată, 
rind pe rind, pe oamenii ame
nințați cu inecul și asfixierea. 
Ajutat de un tractorist și un alt 
șofer, a reușit să salveze opt 
persoane din nouă...

Pasiunea lui 
moș Virgil

Se numește Virgil Mușat și 
locuiește pe strada Murgoci 
nr. 14, din cartierul Brăilița. 
Casa lui pare o adevărată ex
poziție de păsări mici. Găsești 
la el pitpalaci, mierle, cintezoi, 
botgroși, scatii, canari și. firește, 
sticleti. Toate păsările sint fru
mos rînduite în colivii care mai 
de care mai vechi, moștenite 
de el de la tatăl lui, care, la 
rindu-i, le moștenise de la bu
nicul lui, care bunic... Pasiunea 
s-a transmis din generație în 
generație și, odată cu ea, și co
liviile. Ceea ce-1 deosebește 
însă pe bătrînul pensionar de 
azi de înaintașii săi este că 
păsărelele nu le mai creș
te exclusiv pentru el. Zilhic, 
in casa și în curtea lui pot fi 
văzuți copiii oartierului, mai ales 
acum, în timpul verii. Și toți îi 
cer bătrînului păsărar: „Moș 
Virgile, arată-ne canarul!", „Moș 
Virgile, pune-1 pe pitpalac să 
cîntel". Și moșul îi servește 
exact ca-n poveste, chiar și cu 
migdale din migdalii plantați de 
el... Puștimea îi mulțumește 
frumos, ii spune „săru’mîna" și 
pleacă zgomotoasă să se scalde 
în Dunăre.
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O mie de 
mulțumiri

La intrarea in magazinul uni
versal cu produse pentru femei 
denumit „Elegant" (nici nu se 
putea altfel!), cetățeanca Maria 
Chirvașe a găsit un portmoneu 
cu acte și cu 1 000 lei. Fără să 
ezite, a renunțat citeva minute 
la cumpărăturile pe care le avea 
de făcut, s-a dus la miliție și a 
depus portmoneul cu actele și 
banii din el. Fapta Măriei Chir
vașe, muncitoare la secția role 
a Întreprinderii de rulmenți din 
Birlad, n-a trecut neobservată 
în fața colegilor, iar păgubașul ii 
adresează, și pe această cale, o 
mie de mulțumiri.

Rubrlcd 'redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

Un fapt demn de menționat : sec
ția de propagandă a Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R. a organizat o 
expoziție a mijloacelor muncii poli
tice de masă, ca instrument de lucru 
pentru orientarea și îndrumarea acti
vității educative a organizațiilor de 
partid. La fel de interesant este și 
faptul că în acest cadru se organi
zează fructuoase schimburi de expe
riență și dezbateri privind modalită
țile concrete de folosire mai eficien
tă a acestor mijloace.

Vizitînd expoziția, două cifre ne-au 
reținut. între altele, atenția : in o- 
rașele și întreprinderile județului a- 
par în momentul de față 740 de ga
zete de perete, satirice și fotogazete, 
iar la sate — alte aproape 300. Am 
cercetat un mare număr de „colec
ții" ale acestor gazete, am studiat 
multe alte zeci în secțiile unor în
treprinderi, am discutat cu cadre de 
partid, cu membri ai colectivelor de 
redacție. S-a desprins din toate aces
tea efortul de a îmbunătăți acest in
strument al muncii politico-educative 
potrivit sarcinilor trasate de Con
gresul educației politice și al cul
turii socialiste, de a face din ga
zetele de perete mijloace din cele 
mai dinamice de mobilizare a colecti
velor la îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin in actualul cincinal, de stimu
lare a opiniei publice in combaterea 
neajunsurilor, de formare a conștiin
ței înaintate a oamenilor muncii.

Organizațiile de partid — care con
duc nemijlocit activitatea gazetelor 
de perete — pornind tocmai de la a- 
precierea rolului lor, verificat în ex
periența cotidiană a activității colec
tivelor de muncă, au asigurat in cele 
mai multe locuri ca din colectivele 
de redacție să facă parte cadre 
competente, care își înțeleg și iși 
onorează munca la gazeta de perete 
ca o sarcină obștească de răspun
dere. în același timp, rolul condu
cător al organizațiilor de partid se 
exercită prin informarea organizată 
sistematic a responsabililor gazetelor, 
a altor membri ai colectivului asu
pra tuturor evenimentelor importan
te ale unității, spre a determina 
menținerea lor în actualitate, luarea 
de poziție promptă, în deplină cu
noștință de cauză, în orice împre
jurare. O influență pozitivă exercită 
și organizarea periodică a unor 
concursuri și schimburi de experien

ță între colectivele gazetelor de pe
rete — la nivelul comitetelor jude
țean și municipal de partid, cit și al 
unor comitete de partid din orașe, 
întreprinderi și comune.

Un loc primordial il ocupă orienta
rea tematică a gazetelor de perete, 
urmărindu-se în permanență tratarea 
problemelor economice în strinsă și 
directă legătură cu sarcinile con
crete ale educației comuniste, revo
luționare, a oamenilor. Din tematica 
abordată se desprinde preocuparea 
pentru tratarea multiplelor aspecte 
calitative ale planului cincinal, și 
anume cele ale participării diferite
lor colective la organizarea produc
ției și a muncii, îmbunătățirea nive-

mod deosebit este modul exigent de 
abordare a problemelor, fiind supuse 
focului criticii neajunsurile de orice 
natură — fie că este vorba de proce
sul de producție, fie de comporta
mentul oamenilor. O metodă curentă 
de lucru o reprezintă raidul cu apa
ratul de fotografiat sau raidurile care 
antrenează, pe lingă redacție, și co
lective de specialitate — de pildă, re
prezentanți ai C T.C.-ului in proble
me de calitate — publicate apoi de 
gazete.

Expoziția confirmă încă o dată că 
unul din mijloacele cele mai efi
ciente ale muncii politico-educative 
este satira. Formulele în acest do
meniu simt diferite, ținînd de condi-

Viața de partid la Brașov

luilui tehnic și a calității produselor, 
creșterea productivității, reducerea 
cheltuielilor de producție și a con
sumurilor materiale, valorificarea 
potențialului uman și material din 
secții și ateliere. Un exemplu : „Mo
toristul" din secția motor diesel de 
la întreprinderea de autocamioane 
a consacrat un număr întreg mai bu
nei gospodăriri a uneltelor și scule
lor, evidențiind răspunderea tuturor 
membrilor secției, a tuturor cadrelor 
de conducere.

Numeroase alte asemenea exemple 
demonstrează faptul că în ultimul 
timp a crescut aportul gazetelor de 
perete la educarea oamenilor, în pri
mul rînd datorită atenției care se 
acordă prezentării în forme atrac
tive a faptelor de muncă dem
ne de apreciere, a exemplului 
înaintat, care și-a dovedit întotdeau
na forța de înrîurire. Rubrici ca 
„Fruntași la locul de muncă", „Evi- 
dențiații", „Să-l cunoaștem și să în
vățăm din hărnicia lui" (gazetele 
„Pinionul" și „Automatul" de la 
„Tractorul" și multe altele), însoțite 
aproape întotdeauna de fotografii — 
căci fotografia ocupă pe bună drep
tate un loc din ce în ce mai impor
tant în cadrul gazetelor de perete — 
îi îndeamnă pe oameni să gîndească 
mai mult la munca și comportarea 
lor, să-i urmeze pe cei mai buni.

Ceea ce se impune însă atenției in

țiile și posibilitățile concrete ale fie
cărui colectiv de redacție. Dar indi
ferent dacă se apelează la o gazetă 
distinctă sau un panou satiric sepa
rat, la „ediții speciale satirice" sau 
la un „coilt satiric" la gazeta de pe
rete obișnuită, această armă ascu
țită este pretutindeni prezentă, inte- 
grîndu-se în preocupările permanen
te ale redacțiilor. Mai mult, în unele 
locuri, aceste mijloace apar în forme 
din cele mai ingenioase, pentru a 
se impune și mai pregnant atenției 
colective. Amintim, dintre cele mai 
reușite, „Lampa fermecată" de la 
„Metrom" (un dispozitiv luminat, pe 
care sint prinse caricaturi așezate sub 
un glob de sticlă ce se rotește). „Ca
ruselul atitudinii față de muncă" de 
la întreprinderea nr. 2 Brașov (un 
sistem de bandă transportoare, care 
circulă pe .verticală), „Telereflecto- 
rul“ de la ‘„Hidromecanica" (un tam
bur rotativ cu releu, care permite să 
zăbovești mai mult în fața desene
lor și caricaturilor, însoțite de epi
grame), Iată, așadar, o multitudine de 
posibilități — de la desenul simplu 
la dispozitivul măiestrit confecționat 
— puse cu talent și pasiune in sluj
ba formării conștiinței înaintate, a 
educării omului nou.

Considerînd gazeta, prin însăși na
tura sa, un instrument operativ de 
sesizare și acțiune, unele organizații 
de partid își pun cu consecvență în

trebarea : cit de repede se remedia
ză neajunsurile semnalate ? Revela
toare ni se pare a fi. în această di
recție, experiența comuniștilor de la 
„Electroprecizia" din Săcele. De 
cițiva ani, comitetul de partid de 
aici trimite tuturor celor vizați in ar
ticole sau caricaturi, publicate de 
„Televizorul" de la intrarea între
prinderii ori de gazeta „Aspecte, as
pecte, aspecte", adrese individuale, 
ccrindu-le răspunsuri și,, firește, an
gajamente de îndreptare, înlăuntrul 
unui răstimp de 15 zile, răspunsuri
le fiind apoi și ele publicate. Pre- 
luînd. la indicația comitetului de 
partid, această experiență, gazetele de 
perete din secții adresează celor pe 
care-i critică, la sfîrșitul respectivu
lui articol sau lingă caricaturi, între
barea : „Care este răspunsul dumi- 
tale, tovarășe ?“. Răspunsuri care, la 
rindul lor, sint publicate sistematic. 
Este o metodă care merită să fie 
operativ și larg extinsă.

— Folosirea cit mai eficientă a ga
zetelor de perete și satirice — spu
nea tovarășa Elena Georgescu, se
cretar al Comitetului județean Bra
șov al P.C.R. — stă permanent în 
atenția organelor și organizațiilor de 
partid din județ. Desigur, s-au făcut 
progrese, a crescut forța lor de in
tervenție. Judecîndu-le însă cu toa
tă exigența, nu putem să nu spunem 
că multe din gazete manifestă încă 
„sfială" în folosirea criticii, altele 
mai cantonează într-o activitate de 
rutină, evitînd să ia poziție fată de 
neajunsuri, după cum ne întîlnim și 
cu gazete ce se interesează prea pu
țin de efectul concret al semnalelor 
critice supuse atenției opiniei pu
blice. Orientăm, de aceea, organiza
țiile de partid să acționeze consec
vent pentru înlăturarea unor aseme
nea lipsuri, pentru întărirea pe toate 
planurile a forței educative a gaze
telor de perete și satirice.

Subscriind la cele de mal sus, am 
sugera și organizarea unor vizionări 
colective ale unor gazete mai slabe, 
care nu ajung niciodată într-o expo
ziție, spre a se trage și pe această cale 
învățăminte cu privire la modul cum 
trebuie să fie alcătuită o gazetă, 
pentru a-și cîștiga neintirziat — și cu 
efect — cititorii.

Maria BABOIAN

Pe lacul Herâstrâu din București Foto : Gh. Vlnțlli

ion MicLE^T^fce Bucovină"
Albumele de foto

grafie artistica ale liji 
Ion Miclea s-au adu
nat prin ani. urmărind 
peisajul, monumentele 
capitale, tipicul națio
nal folcloric de la noi, 
cit și mereu o lărgită 
arie de universalitate. 
Răsfoim cu aceeași în- 
cîntare „Elada" sa, un
de monumentalitatea 
artei și arhitecturii, 
varietatea stilurilor 
anticei lumi elenice 
este prinsă din cele 
mai expresive un
ghiuri, fixată în alb și 
negru. în tonuri și nu
anțe de laviuri văzute 
prin lentila aparatului, 
cit și filtrate prin sen
sibilitatea artistului.

După un număr im
presionant de lucrări — 
Ion Miclea ne prezintă 
astăzi un fluviu de 
imagini din Tara de 
Sus. meleag de glorie 
și legendă, ținut de 
îneîntare și vis —cum 
începe „cuvîntul îna
inte".

Privită istoric, aceas
tă Tară de Sus, „dul
cea Bucovină", ne apa
re ca una din cele 
mai încărcate de glo
rie, mai dăruită în 
monumente inegalabi
le, mai bîntuită de 
înaltele umbre voievo
dale ale eroilor aces
tui neam, care nu o- 
dihnesc sub lespezile 
cu pisanii, ci ies la 
răscruci de veac cu 
pilduitor Îndemn, ca 
virtuțile neamului să

nu fie nicicînd scăzu
te, ci pururi vii și 
pline de putere.

Pe linia realizării 
artistice, întregită de 
comentariile ample ale 
lui Radu Florescu, a- 
ceastă lucrare are un 
mare merit, fiindcă in
tențiile. linia directoa
re a viziunii și tehni
cii, a plasticii sint le
gate sau suprapuse 
structurii obiectului, a 
peisajului, a spațiului 
românesc peren. Orga
nic, concepția și viziu
nea artistică ale lui 
Ion Miclea se despart 
de o anume latură, 
de un superestetism 
al imaginii fotografi
ce. Pentru a împlini 
această operă de e- 
vocare în imagini a 
cuiburilor de valori și 
sensuri ale tradițiilor 
creatoare ale poporu
lui, pentru a fura mo
numentelor înălțate da 
om și monumentelor 
naturii Bucovinei far
mecul impunător sau 
al grației, paleta fer
mecată, cromatica rar 
tntîlnită în multe locuri 
ale lumii, cum mărtu
risesc și străinii, cel 
care a fixat imaginile 
în acest album a fă
cut-o chemînd din bo
gatul depozit al sensi
bilității și inteligentei 
sale valori de adîn- 
cimi de dragosțe, de 
devoțiune pentru tot 
ce vedea, pentru tot ce 
înțelegea să fie o sui
tă de efigii, de unica

te ale tezaurului de 
valori materiale și spi
rituale create prin se
cole de oamenii aces
tei țări, prin veghea și 
priceperea unor mari 
șl înțelepți voievozi.

Tinînd în mîini acest 
op greu, dens, reali
zat, întâi, cu fiorul 
creator, cu acea con
știință a urmăririi u- 
nui țel, a unei sarcini 
deloc ușoare, cu acea 
perseverentă și dăruită 
cheltuire de timp, de 
energie, ca să vorbim 
doar de ritmul creator, 
ne dăm seama că a- 
vem sub privirile în- 
cintate o carte grăi
toare prin imagini, 
despre locuri și lucruri 
scumpe oricărui om al 
acestei țări. Pentru 
cunoașterea lor, pentru 
difuzarea lor. în'miș
carea culturii și artei 
universale, pentru ca 
orice conștiință a lu
mii să ia contact și 
să-și dea seama de tot 
ce s-a creat ne acest 
pămint românesc, vo
lumul „Dulce Bucovi
nă". de o Înaltă con
cepție și ținută grafică, 
cuprinzînd valori artis
tice și virtuți tehnice, 
constituie un mesaj 
prețios al izbînzilor 
spiritualității româ
nești.

Radu BOUREANU

Din peisajul arhitectonic actuol al municipiului Baia Mard
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PROGRAMUL I

15,00 Avanpremiera zilei.
15,05 Emisiune in limba germană.
16,10 Secvențe muzicale egiptene.
16.20 Tragerea Loto.
16.30 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.20 Film artistic : „De bună voie șl 

nesilit de nimeni". Producție a 
casei de film cinci.'

21,45 24 de ore.
22,00 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976,

15,00 Melodii de... și cu Edmond Deda.

15,15 Film artistic : i.zafra" — produc» 
țle a studiourilor argentlnene.

16.35 Publicitate.
16.40 Șah mat... in 15 minute.
16,55 Telex.
17,00 Mărturii milenare — Lut, aur, pia- 

• tră.
17.30 Pagini de mare popularitate din 

literatura violonistică.
18.20 Turism șl vînătoare : Să cunoaș

tem Retezatul.
18.40 Tinerețea clntă...
19,00 Bucureștiul necunoscut. Orașul 

văzut de George Călinescu (I).
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teatru scurt. Ciclul „Oameni al 

zilelor noastre". „Recitlndu-1 pe 
Shakespeare" de Cristian Muntea- 
nu.

Sl,05 100 de ani de la înființarea Socie
tății de Cruce Roșie din România.

21.35 Treptele afirmării. Pianista Sma- 
randa Butoi

22,05 Pagini de umor î „Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea.

PROGRAMUL II
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• Fapte • Opinii • Propuneri
• Corul Regionalei C.F.-Bucureștia împlimt racent 30 

de ani de activitate. Aniversarea a fost sărbătorită prin organizarea, 
de către Comitetul pentru cultură și educație socialistă al municipiului 
București, a unui concert coral care a avut loc in sala Ateneului 
Român. Consiliul Central al U.G.S.R. a oferit formației sărbătorite o 
diplomă pentru merite deosebite in activitatea artistică de masă ; unui 
număr de 30 de coriști li s-a acordat insigna „Pentru merite în munca 
cultural-educativă". (Mircea Vasile, operator circulație, Regionala

— București).
• După 45 de ani de activitate neîntreruptă,

muncitorul Ion Anchescu de la întreprinderea textilă Lugoj a ieșit 
la pensie. întrebat cum își va petrece timpul după pensionare, vete
ranul a răspuns că, deocamdată, pentru vara aceasta șira propus să 
plece într-o excursie prin țară cu bicicleta. El va străbate un mare 
număr de localități, parcurgînd astfel peste 1 600 km. Nu ne rămine 
decît să-i urăm „drum bun". (Vasile Lednei, muncitor, Lugoj).

• 0 nefericită întîmplare mi a produs unele arsuri ale 
feței. Am apelat de îndată la un medic dermatolog, care mi-a prescris 
un tratament. Spre uimirea tuturor Insă, în loc să mă vindec, arsu
rile mi s-au agravat mult, rămînînd aproape desfigurată. Tratamentul 
prescris — aveam să aflu ulterior — era total necorespunzător. în 
disperare, am apelat la serviciile prof. dr. docent Aurel Conu, șeful 
clinicii dermatologice a spitalului Colentina, care, cu o înaltă com
petență, răbdare și blîndețe, m-a tratat pină ce m-am vindecat com
plet de -rănile provocate in urma tratamentului greșit aplicat anterior. 
(Elena Budișteanu, pensionară de invaliditate. București).

• Un leagăn pentru copii,cu 236 de Iocurl> 8 fost con_ 
ștruit in orașul Slatina. Leagănul — prima instituție de acest gen din 
județul Olt — va primi pentru îngrijire sugari și copii pină la trei 
ani, ale căror mame sint bolnave. în oraș și in diferite alte localități 
din județ s-au mai construit numeroase creșe și grădinițe pentru copii. 
Alte obiective de acest gen sint în curs de execuție în satele Mă
runței, Cilieni, Izvoarele, Brîncoveni ș.a. (Nicolae Bițu, inspector. Con
siliul popular județean Olt).

• Unde-și petrec tinerii timpul liber ? La Curtea de 
Argeș sint. din păcate, multe restaurante și bufete, mai des frecventate 
de tineri decît, să zicerii, casa orășenească de cultură. Viața cultural- 
artistică a orașului se menține de mai multă vreme sub nivelul cerut. 
Problema petrecerii de către tineri a timpului liber, acum, vara, s-ar 
îmbunătăți smițitor dacă s-ar amenaja pe marginea lacurilor de acu
mulare de pe Argeș ștranduri, cu terenuri de sport, atit de mult 
dorite de tineri, (dr. Ion Micuț, Curtea de Argeș).

® MunCitOard Liliana Ticmeanu, mamă a trei copii, de la 
întreprinderea „Tricodava" — București, i s-a desfăcut ilegal contractul 
de muncă la 9 februarie a.c. Socotindu-se nedreptățită, sus-numita s-a 
adresat justiției. Prin decizia civilă nr. 1 036 din 4 mai a.c. a Tribuna
lului municipiului București, decizie rămasă definitivă și învestită cu 
formulă executorie, s-a dispus reintegrarea sa in muncă, cu plata 
drepturilor bănești cuvenite pe perioada cit a fost lipsită de posibili
tatea de a lucra. Unde-i lege, nu-i tocmeală. Totuși, întreprinderea 
a aplicat numai pe jumătate hotărîrea judecătorească. (Mihgi Anasta- 
siu, electrician, București).

într-o anchetă anterioară amin
team consecințele nefavorabile atit 
în plan instructiv-educativ, cît și 
sub aspect economic, pe care le ge
nerează convențiile de practică de
finitivate și apLicate înitr-un spațiu 
al producției insuficient investigat 
în prealabil. Faptul obligă la reflecții, 
mai ales că. în ceea ce privește prac
tica studenților, încheierea conven
țiilor nu presupune în nici un fel și 
încheierea, fie și pe un timp limitat, 
a colaborării, ci dimpotrivă — urmă
rile pozitive ale acestei continuități 
puțind acționa asupra întregului pro
ces instructiv- 
educativ. în gjcest 
sens, centrul uni
versitar Cluj-Na- 
poca oferă un e- 
xemplu elocvent. 
Prin analize și 
dezbateri perio
dice, efectuate 
sub conducerea 
comitetului de 
partid pe centrul 
universitar, or
ganizatorii prac
ticii au mijlocit 
integrarea orga
nică a studenților 
atit în activitatea 
de producție, cît 
și în cea social- 
obștească și poli- 
tico-ideologică a 
întreprinderilor.

— Noi am pornit 
de la convinge
rea — ne spunea conf. univ. dr. Ion 
Deleanu, prim-secretar al comite
tului de partid pe centrul universi
tar — că integrarea reală a studen
ților, indiferent de profilul pregă
tirii lor. nu poate fi posibilă decît 
înitr-un cadru larg, complex și dina
mic. în acest an, practica studenților 
a beneficiat de condiții superioare 
întrucit convențiile au fost însoțite 
de planuri comune de acțiuni între 
asociațiile studenților comuniști și 
organizațiile U.T.C. din uzine. Pe 
această bază, studenții lucrează îm
preună cu colegii lor de generație, 
împreună iau parte la buna des
fășurare a formelor de învătămirut 
ideologic, împreună activează în for
mațiile cultural-art istice etc. Se 
creează astfel un climat de strînsă 
conlucrare, o emulație cu consecințe 
favorabile atît a.supt-a perfecționării 
deprinderilor practice stuefentești, 
cit și asupra lărgirii orizontului de 
cultură al tinerilor muncitori — fac

tori de intensă educație comunistă, 
care, cum știm, în alți ani erau mai 
puțin valorificați.

— Ce ne puteți spune despre rolul 
specific organizațiilor de partid, atit 
din întreprinderi, cit și din facul
tăți în legătură nemijlocită cu a- 
ceastă schimbare ?

— A existat, intr-adevăr, și la noi, 
și in întreprinderi concepția că or
ganizațiile de partid trebuie să se 
ocupe doar de anumite aspecte ale 
practicii, pierzîndu-se din vedere 
faptul că întreaga activitate a stu
denților în uzine este, prin excelen

inovare. De pildă, pe parcursul an
chetei noastre, unii interlocutori 
ne-au vorbit desipre anumite greu
tăți care pot apărea la un moment 
dat în aplicarea programei de prac
tică — pe bună dreptate elaborată 
într-o perspectivă largă, specifică 
pregătirii viitorului specialist — la 
condițiile, uneori mult mai limitate, 
ale unui punct de-lucru. De aseme
nea greutăți s-au lovit și organiza
torii practicii studenților de la „Se
mănătoarea". Dar le-au depășit. 
Cym ? Am zice, printr-un efort in 
primul rînd al imaginației. Spre a

Ce fac, ce ar trebui să facă studenții la practică (II)

INTEGRAREA IN VIAȚA UZINEI 

examen hotărîtor pentru pregătirea 
viitorului specialist

ță, politică, educativă. Astăzi e clar 
că nu se pune problema unei ierar
hizări. Practic, toate problemele in
tră în atribuțiile comuniștilor, înitru- 
cît numai astfel organizațiile de par
tid pot conduce efectiv, adică ope
rativ și competent, atît procesul de 
producție, cît și cel de învătămint în 
ansamblul său. De altfel, însuși pro
gramul practicii de producție se re
fuză unei înțelegeri limitate ; în 
schimb, conceput fiind ca o conti
nuitate firească a pregătirii studen
ților. el va reuși întotdeauna să sti
muleze și să valorifice integral efor
turile de creație ale organizatorilor.

într-adevăr. se știe că unele la
cune ale organizării și desfășurării 
practicii (in nu atit de „condiții o- 
biective", cît de lipsa eforturilor de 
a adapta programele de practică 
specificului fiecărui loc de muncă. 
Eforturi de adaptare care presupun 
deopotrivă rigurozitate metodică, dar 
și imaginație, putere de invenție, de

putea dobîndi o cunoaștere de an
samblu a activității din întreprin
dere, participînd totodată nemijlocit 
la desfășurarea procesului de pro
ducție, studenți ai Facultății de me
canică agricolă din București au fost 
repartizați la practică în secția a 
IlI-a de montaj. Și astfel, de la pri
mul la ultimul șurub, combina auto
propulsată „Gloria", produs româ
nesc de mare complexitate, este cu
noscută și analizată de studenți în 
chiar procesul activității lor la ban
da de montaj.

De bună seamă că prin asemenea 
eforturi organizatorii practicii ar 
putea evita șl alte greutăți frecvent 
înitîmpinate. De pildă, in toate locu
rile de .practică vizitate, gazdele nl 
s-au plins de faptul că practica a- 
glomerează uneori prea mult uni
tățile. La întreprinderea „23 Au
gust", de pildă, programul studen
țesc de practică în producție coinci
dea cu prezența in întreprindere a

peste 1 500 de elevi din licee și școli 
profesionale. La „Grivița roșie", pe 
lingă cei 50 de studenți, veneau și 
peste 350 de elevi. Pe de altă parte 
însă, raportul dintre numărul practi- 
canților repartizați în seria I și din
tre cei din seria a Il-a este de 1—8, 
1—10 sau chiar mai mic. Să nu existe 
oare posibilități de repartizare mai 
uniformă, atit în timp, cît și în spa
țiu, a practicanților 1 Sau un alt as
pect : programul studențesc de prac
tică durează aproape o lună, in timp 
ce cadrul didactic îndrumător îi înso
țește doar 14 zile. „Și aceasta — re

marca ing. Ion 
Popescu, respon
sabil cu prac
tica studenților 
la „Semănătoa
rea" — se petre
ce în condițiile 
actuale, cind ac
tivitatea de pro
ducție a studenți
lor. trebuind să 
fie retribuită, re
clamă mai mult 
decît oricînd con
tinuitatea îndru
mării, inclusiv ca 
factor de cunoaș
tere și de con
semnare precisă a 
contribuției prac
tice studențești". 
Să fie oare greu 
de găsit și aici o 
soluție adecvată ?

Nicicînd ase
menea întrebări nu sint atît de utile 
ca acum. De modul în care conduce
rile de întreprinderi și de facultăți 
introduc intre preocupările lor per
manente practica studenților, activi
tatea acestora în fluxul producției va 
întruni noi valențe, atit economice, cît 
și instructiv-educative. Desigur, trans
punerea in viață a acestei relații so
licită intervenții operative și eficace 
din partea organizațiilor de partid, 
a consiliilor oamenilor muncii, a de
canatelor și rectoratelor, a organiza
țiilor U.T.C. și asociațiilor stu
dențești. Dar, spunlnd acestea, n-am 
făcut decît să reamintim factorii că
rora le revine, în mod firesc, și prin 
lege, răspunderea fată de procesul in
tegrării, căreia i se circumscrie, prin 
definiție, practica de producție a tu
turor studenților.

Mihai 1ORDANESCU

• „TEMPO ECONOMIC" — un 
film reportaj-anchetă, realizat în 
întreprinderile economice ale orașu
lui Huși — este cea de-a 26-a pe
liculă realizată de cineclubul casei 
de cultură din localitate. Pe margi
nea lui, la cluburile unităților hu- 
șene au loc dezbateri pe teme eco
nomice. • LA VASLUI, un colectiv 
de specialiști de la muzeul jude
țean și de la institutul de istorie 
„A. D. Xenopol" din Iași efectuează 
o cercetare științifică pentru pu
nerea în valoare a vestigiilor curții 
domnești a lui Ștefan cel Mare, in 
vederea amenajării unei rezervații 
arheologice. • AGENDA BISTRI- 
ȚEANA. Salonul artelor plastice din

orașul Bistrița găzduiește expoziția 
intitulată „Țară de dor", in cadrul 
căreia sint reunite 70 de lucrări — 
ceramică și teracotă — realizate de 
tinărul sculptor bistritean, Grigore 
Bradea, aflat la prima expoziție 
personală. în comuna Uriu a avut 
loc simpozionul intitulat „Omul nou 
in contextul cincinalului revoluției 
tehnico-șțiințifice". Pe scena cămi
nului cultural din localitatea Bu- 
dacul de Sus, cenaclul literar-artis- 
tic „Virtus romana rediviva" din 
Bistrița a prezentat spectacolul mu- 
zical-literar-coregrafic „Ritmurile 
tinereții". Formațiile artistice ale 
căminului cultural din satul Visuia 
au evoluat intr-un spectacol intitu

lat „Nunta la români". Ansamblul 
de cîntece și dansuri „Someșeana" 
din Năsăud a cucerit cupa de cris
tal decernată de juriul festivalului 
folcloric „Tezaur de cintec și joc 
românesc", care a avut loc la Bu
zău. • BRIGĂZILE ARTISTICE de 
la I.C.M.J., întreprinderea de repa
rații și I.S.C.M. — Brăila — au pre
zentat o suită de spectacole pe șan
tierele de construcții, precum și in 
punctul turistic Blasova. Totodată, 
la șantierul naval a avut loc un

SPECTACOL FOLCLORIC susținut 
de ansamblul județean de cîntece și 
dansuri populare „Floricica" și or
chestra de muzică populară „Pan- 
delașul". • AGENDA GORJEANA. 
„Momente semnificative ale luptei 
poporului român pentru cucerirea 
independenței naționale" — este 
tema expunerii la care au luat par
te, la ,Tg. Jiu, numeroși oameni ai 
muncii din marile unități economice 
gorjene. Un schimb de experiență 
pe tema „Tradiții străbune in arta

țesutului covoarelor pe teritoriul ju
dețului Gorj" a fost organizat la 
cooperativa „Arta casnică" din Tis- 
mana. „Servire și comportare in 
spiritul Codului de norme ale eticii 
și echității socialiste" este genericul 
dezbaterii ce a avut lpc la Tg. Jiu, 
cu participarea activiștilor de partid 
ți a agitatorilor din unitățile co
merciale și prestatoare de servicii. 
• LA GRUPUL DE ȘANTIERE 
PENTRU CONSTRUCȚII INDUS
TRIALE ȘI AGROZOOTEHNICE 
GALAȚI s-a deschis o expoziție cu
prinzînd aspecte din activitatea 
constructorilor de aici, în ultimii 15 
ani. „Lupta poporului român pentru 
cucerirea independenței de stat" s-a

intitulat expunerea prezentată la 
Șantierul naval Galați, întreprin
derea „11 Iunie", I.A.M.A.I.A. și 
I.P.I.L.F.-Tecuci în întîmpinarea 
aniversării centenarului indepen
denței. • LA C.A.P. CALINEȘTI- 
OAȘ (Satu-Mare) se organizează cu 
cooperatorii aflati la strînsul recol
tei, în pauzele de masă, la 
locurile lor de muncă, scurte infor
mări pe teme ale politicii interne șl 
internaționale a partidului nostru. 
Astfel de acțiuni sint conduse de 
ing. Viorica -Dohi, șefa fermei ve
getale, și de Liviu Laurențiu, direc
torul căminului cultural.

Corespondenții „Scinteii"
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COMITETULUI CENTRAL
'AL PARTIDULUI COMUNIST. ROMÂN

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a creării partidului nostru, am 

primit telegrama dumneavoastră de felicitări. Felicitările dumneavoastră 
reprezintă un mare sprijin și o mare însuflețire pentru partidul nostru și 
poporul nostru. Dorim să vă exprimăm mulțumirile noastre profunde.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIFICAT DIN CATALONIA

Dragi tovarăși,
Cea de-a 40-a aniversare a Partidului Socialist Unificat din Catalonia 

ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa dumneavoastră, tuturor comuniștilor 
catalani, clasei muncitoare și întregului popor spaniol un cald salut și cor
diale felicitări.

Crearea P.S.U. din Catalonia, la 23 iulie 1936, a reprezentat un moment 
Istoric de o deosebită importanță în viața mișcării muncitorești catalane, a 
Întregului popor spaniol. în cele patru decenii de existență, partidul dum
neavoastră s-a afirmat, împreună cu Partidul Comunist din Spania, ca un 
factor de seamă în apărarea intereselor fundamentale ale oamenilor muncii, 
In lupta pentru renașterea culturală și național-democratică a Cataloniei, 
pentru progresul și bunăstarea poporului spaniol.

Dind expresie sentimentelor de prietenie și solidaritate frățească ale 
comuniștilor și întregului popor român, vă urăm, dragi tovarăși, noi succese 
în lupta și activitatea consacrate înfăptuirii idealurilor clasei muncitoare, 
ale tuturor oamenilor muncii, de libertate, democrație, pace și progres 
social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sosirea in Capitală a unei delegații 
guvernamentale din R. P. Mongolă

Joi dimineața a sosit în Capitală o 
delegație guvernamentală condusă de 
Damdinghiin Gombojav, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole, președintele părții 
mongole în Comisia interguverna- 
mentală româno-mongolă de colabo
rare economică și tehnico-științifică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost lntimpinată de tova
rășul Janos Fazekas, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele

părții române în comisie, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți G. Niamaa, am
basadorul R.P. Mongole la București, 
și membri ai ambasadei.

★
, în aceeași zi a început întîlnirea 
de lucru a președinților celor două 
părți în comisie, care examinează 
modul cum se realizează prevederile 
hotărîrilor primei sesiuni a comisiei. 

(Agerpres)

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, joi 
dimineața, pe Yohanan Cohen, am

basadorul Israelului la București, în 
vizită de rămas bun, în legătură cu 
încheierea misiunii sale în tara 
noastră.

Recepție la Ambasada R. P. Polone
Cu prilejul celei de-a 32-a aniver

sări a Zilei Renașterii Poloniei, am
basadorul acestei țări la București, 
Wladislaw Wojtasik, a oferit joi seara 
o recepție.

Au participat tovarășii Ștefan Vol- 
tec, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
interior, Virgil Teodorescu, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al

Frontului Unității Socialiste, Suzana 
Gâdea, ministrul educației și invă- 
țămintului, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere, instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
reprezentanți ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a XXXII-a ani

versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
ambasadorul acestei țări la București, 
Wladyslaw Wojtasik, a vorbit joi sea
ra la posturile noastre de radio și te
leviziune.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul aniversării Zilei na

ționale a Republicii Arabe Egipt, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, George Ma- 
covescu, a trimis o telegramă de feli
citare viceprim-ministrului și minis
tru al afacerilor externe al Republicii 
Arabe Egipt, Ismail Fahmy.

★
Președintele Adunării Naționale a 

Republicii Gaboneze, Paul-Marie 
Gondjout, ceilalți membri ai delega
ției parlamentare, care se află în țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale, au vizitat, joi dimineața, 
insoțiți de președintele Marii Adu
nări Naționale, Nicolae Giosan. în
treprinderea „Tricodava" din Bucu
rești. în continuare, parlamentarii 
gabonezi au fost oaspeții I.A.S. Chir- 
nogi, din județul Ilfov.

★
La invitația Ministerului Educației 

și învățămîntului, între 20 și 22 iu
lie a făcut o vizită în tara noastră

L. Oppermann, secretar de stat pen
tru învățămîntul profesional din 
R. D. Germană.

în cursul șederii în România, oas
petele a vizitat instituții de învătă- 
mînt din București și județul Pra
hova.

Joi dimineața, secretarul de stat 
din R.D.G. s-a întîlnit cu Suzana 
Gâdea, ministrul educației si învâță- 
mîntului, avînd loc cu acest prilej o 
convorbire consacrată unor aspecte 
ale dezvoltării învățămîntului în cele 
două țări, ale colaborării în acest do
meniu.

★
Joi dimineață, un detașament de 

nave ale Marinei militare a Republi
cii Socialiste România, comandat de 
contraamiralul Mihai Aron, a plecat 
spre Sevastopol, unde, la invitația 
ministrului apărării al U.R.S.S., va 
participa la festivitățile prilejuite de 
sărbătorirea Zilei Flotei maritime 
militare sovietice.

vremea
Ieri in țară: Vremea a fost instabilă 

în Banat, Oltenia, Transilvania și zona 
de munte, unde au căzut frecvente 
averse de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. în cursul după-amiezii, a- 
cestea și-au făcut apariția, răzleț, în 
Muntenia și vestul Moldovei. în zona 
orașului București a căzut o puternică 
aversă de ploaie, însoțită de grindină 
și descărcări electrice, între orele 17 și 
20, în urma căreia s-au înregistrat 32 
litri pe metru pătrat. Grindină s-a 
mai semnalat și la Blaj. VîntUl a pre
zentat intensificări de scurtă durată 
în Muntenia. Temperatura aerului, la 
ora 17, era cuprinsă între 17 grade la 
Cîmpulung Moldovenesc și 31 de grade 
la București, Roșiorii de Vede, Â- 
lexandria și Urziceni. Temperatura 
maximă la București a fost de 32 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 iulie. în țară: Vreme în gene
ral instabilă, mai ales în jumătatea de 
vest a țării și zonele de deal și de 
munte, unde vor cădea ploi, îndeosebi 
sub formă de averse, și se vor semnala 
frecvente descărcări electrice. în rest, 
aversele și descărcările electrice vor 
fi locale și se vor produce mai ales

după-amiaza. Vîntul va prezenta inten
sificări trecătoare. Temperatura aeru- 
rului va înregistra o scădere, îndeosebi 
la valorile maxime, care vor oscila 
între 24 și 30 de grade, mai ridicate la 
început, în sud-estul țării, iar minimele 
vor fi cuprinse între 14 și 20 de grade, 
în București: Vreme ușor, instabilă, cu 
cerul variabil. Ploi de scurtă durată 
și descărcări electrice se vor semnala 
îndeosebi după-amiaza. Vîntul va pre
zenta intensificări temporare. Tempe
ratura va înregistra o scădere, îndeosebi 
la valorile maxime.

LOTO
CÎȘTIGURILE TRAGERII

DIN 16 IULIE 1976 :
Extragerea I : Categ. 1 : 3 variant? 

10% a 24 313 lei ; a 2-a : 4 variante 
10% a 10 941 lei ; a 3-a 8,90 a 4 917 
lei ; a 4-a : 12,75 a 3 432 lei ; a 5-a : 
57,05 a 767 lei ; a 6-a : 120,05 a 365 
Iei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 va
riantă 10% autoturism „Dacia 1 300“ : 
B : 3,05 a 12 573 lei ; C : 13.60 a 
2 820 lei ; D : 18 a 2 131 lei ; E : 84,75 
a 452 lei ; F : 123,45 a 311 lei ; X : 
1 459,70 a 100 lei.

ÎNCHEIEREA primei sesiuni a comisiei mixte 
GUVERNAMENTALE ROMÂNO-MEXICANE DE COOPERARE 

ECONOMICA Șl TEHNICA
Joi a luat sfirșit la București pri

ma sesiune a Comisiei mixte guver
namentale româno-mexicane de co
operare economică și tehnică.

în timpul lucrărilor, cele două de
legații au abordat probleme legate 
de intensificarea conlucrării în unele 
domenii ale industriei și agricultu
rii, de creșterea volumului și diver
sificarea schimburilor comerciale bi
laterale.

★
în aceeași zi, la Ministerul Co

merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale a avut loc 
semnarea Protocolului primei sesiuni 
a Comisiei mixte.

Documentul prevede acțiuni con
crete pentru dezvoltarea cooperării 
dintre România și Mexic în domeni
ile industriei extractive, construcțiilor 
de mașini, chimiei, materialelor de 
construcții, agriculturii, precum și 
măsuri pe linia extinderii schimbu
rilor comerciale.

Protocolul a fost semnat de copre
ședinții sesiunii, Nicolae Ștefan,

prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, și, respectiv, Jose Me
rino Manon, secretar general în Mi
nisterul Patrimoniului Național al 
Mexicului. Cu același prilej au fost 
semnate Acordul de colaborare între 
Camera de Comerț și Industrie a 
Republicii Socialiste România și In
stitutul Mexican de Comerț Exterior 
și Protocolul de aplicare a Acordului 
dintre Comitetul de Stat pentru E- 
nergia Nucleară din Republica So
cialistă România și Institutul Națio
nal de Energie Nucleară din Mexic 
referitor la cooperarea în domeniul 
folosirii energiei nucleare în scopuri 
pașnice, semnat la 10 iunie 1975.

La semnare au participat Hrista- 
che Zambeti, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț și Industrie a Re
publicii Socialiste România, alte per
soane oficiale.

Erau prezenți Armando Cantu, am
basadorul Mexicului la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Joi a fost semnată în Capitală în
țelegerea de colaborare între Uniu
nea scriitorilor din Republica Socia
listă România șl Uniunea scriitorilor 
Și artiștilor din Republica Cuba pe 
anii 1976—1977.

Documentul, semnat de Virgil Teo
dorescu, președintele Uniunii scrii
torilor, și Alejo Carpentier, vicepre
ședintele Uniunii scriitorilor și artiș
tilor din Cuba, prevede vizite recipro
ce ale unor delegații de scriitori, 
schimburi periodice de informații și 
publicații, organizarea unor manifes
tări culturale menite să puncteze cele 
mai importante evenimente istorice și 
literare din România și Cuba. Se pre
vede, de asemenea, sporirea volumu
lui de traduceri, publicarea celor mai 
reprezentative opere din literatura 
clasică și modernă română și cu
baneză.

La semnare au luat parte reprezen
tanți ai conducerii Uniunii scriitori
lor din țara noastră, alți scriitori.

Au participat Humberto Castello, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, alți membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Liberia, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat, joi, în Capitală, o 
manifestare culturală.

Au participat reprezentanți ai Li
gii de prietenie cu popoarele din A- 
sia șl Africa, Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, oameni de cultură 
și artă, tineri liberieni care studiază 
în țara noastră, un numeros public.

A fost prezent Henry T. Hoff Jr., 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Liberia la București.

★
Joi seara, ambasadorul Israelului 

la București, Yohanan Cohen, a ofe
rit o recepție cu prilejul încheierii 
misiunii sale in țara noastră.

Au participat Suzana Gâdea, minis
trul educației și învățămîntului, Mih- 
nea Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și politice, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, funcționari superiori 
din M.A.E., reprezentanți ai unor in
stituții centrale, oameni de știință și 
artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditat! in țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

I

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ
Gimnastica românească a dăruit

olimpiadelor un moment istoric"
Ample comentarii în presă, la posturile de radio

Niciodată în istoria locurilor olim
pice unde se situează și proba de 
vîrf a gimnasticii nu a reușit cineva, 
fie bărbat sau femeie, această reali
zare considerată pină la Montreal im
posibilă, scrie „Stuttgarter Zeitung". 
Nadia a dăruit olimpiadelor un mo
ment Istoric... Mie mi-a fost clar că 
nu era posibilă o altă notă decît 10 
— spunea cunoscutul antreaor japo
nez Yukio Endo. „Micuța româncă și-a 
prezentat exercițiul său atît de greu, 
atît de dificil în compoziția sa cu 
perfecțiune și simț artistic îneît am 
înțeles că marea 
trebuia să vină", 
japonez.

Vorbind despre 
aflat în sala Forum, 
scrie : „în Forumul din _______
18 000 de spectatori fascinați s-au ri
dicat în picioare și au aplaudat mi
nute în șir. Ovațiile se adresau gim
nastei românce Nadia Comăneci, care 
a scris o pagină de neuitat în isto
ria jocurilor olimpice. Românca pre
zintă cel mai bun program care a pu
tut fi văzut vreodată la birnă. Ea 
lucrează pe acest aparat de care se 
îngrozesc gimnastele la fel de sigură 
ca și cum s-ar afla pe o pajiște de 
10 pogoane".

La rindui său, „Frankfurter Allge- 
meine" scrie : „Cei din tribune săr
bătoreau pe gingașa româncă Ia fel 
cum este sărbătorit un erou popu
lar. Spectatorii aveau sentimentul că 
au fost nu numai martorii unui spec
tacol sportiv, ce-i drept neobișnuit, 
dar și că au participat la o sărbă
toare cum poate ei nu mai văzuseră 
într-o sală de sport".

Sub titlul „Carnavalul gimnasticii",

și televiziune din întreaga lume
rtlor olim- trimisul special al ziarului „Izvestia" ca : „Aur și cinci de 10 lui Comă- în lume",

din Moscova publică un amplu re
portaj, în care se scrie, printre altele: 
„Fotografia grațioasei Nadia Comă
neci te privește de pe primele pagini 
ale tuturor ziarelor canadiene. Sute 
de reporteri și telereporteri o caută 
de dimineața pină seara pentru a-i 
lua interviuri. Tînăra sportivă româncă

neci" („Svobodne Slovo"), „Comăneci 
înaintea lui Kim" („Rude Pravo"), 
„încoronarea lui Comăneci" („Lidova 
Demokracie"), publică ample co
mentarii despre strălucita victorie a 
gimnastei românce". „Rude Pravo" 
scrie : „Comăneci a fost în sala Fo
rum din Montreal cea mai mare șl

/

clipă a gimnasticii 
a adăugat expertul

reacția publicului 
„Die Welt" 

Montreal

După exercițiile Nadiei, spectatorii 
din uriașa sală Forum scandau: ZECE! 
ZECE! ZECE!
„Tribunele au sărbătorit-o ca pe un 
erou popular**

■ evoluat în mod strălucit și la Mont
real, unde pe podiumul olimpic a 
confirmat încă o dată titlul său de 
stea in plină ascensiune a gimnasticii, 
la fel cum Olga Korbut a fost cu 4 
ani in urmă la Miinchen cea mai 
bună și cea mai preferată de specta
tori".

Ziarul de specialitate „Naroden 
sport" din Sofia scrie următoarele : 
„Poate niciodată pină acum nu s-au 
adunat in arena olimpică atît de mul
te stele ale gimnasticii, niciodată pină 
acum nu am văzut o atît de însufle
țită Întrecere. în vîrful piramidei 
olimpice se află românca Nadih Co- 
măneci. Această delicată, drăgălașă 
și suplă Nadia Comăneci ne-a arătat 
noul model al gimnasticii moderne".

Ziarele din Cehoslovacia, șub titluri

pe drept cuvînt răsfățata publicului. 
O demonstrează faptul că după exer
cițiile executate de ea miile de spec
tatori încintați scandau : zece ! zece ! 
zece !

Televiziunea poloneză a transmis în 
direct de la Montreal evoluția Nadiei 
Comăneci, iar comentatorul sportiv 
polonez remarca : „Această grațioasă 
apariție demonstrează culmile pe care 
le poate atinge gimnastica. Nadia Co
măneci' va rămîne pentru totdeauna 
în amintirea celor care miercuri sea
ra au avut fericirea să-i urmărească 
evoluția".

Măiastră evoluție a Nadiei Comă
neci la Jocurile Olimpice a avut un 
puternic ecou și în presa braziliană. 
Sub titlul „Nadia Comăneci este la 
14 ani cea mai grațioasă și mai spec
taculoasă gimnastă văzută vreodată

, . ... . ■. .............
în lume", ziarul „O Globo" scrie : 
„Evoluțiile Nadiei Comăneci au pro
dus extaz în tribune și au smuls ex
clamații de uimire, iar torentele de 
aplauze au subliniat fiecare exerci
țiu încheiat de Nadia în stilul său 
inimitabil. Mica adolescentă româncă 
a fost in exercițiile sale la sol extra
ordinară și credem că merita nota 10 
și Ia acest exercițiu. într-o altă edi
ție specială același ziar publică bio
grafia Nadiei Comăneci, date despre 
orașul unde s-a născut și învață la 
școală, amintind totodată despre 
condițiile create pentru practicarea 
sportului în România.

în ziarul „L’EQUIPE" din Paris, 
într-un reportaj intitulat „Nadia, o 
păpușă foarte cuminte", se analizează 
succesul gimnastelor din țara noastră 
și sint incluse declarații ale antreno
rului francez Arthur Magakia'n, care 
a spus : „Școala de gimnastică din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej este 
ceva remarcabil. Ea dispune de o 
bună încadrare cu specialiști, precum 
și de săli și anexe pentru pregătirea 
coregrafică și expresia corporală. în 
legătură cu măiestria Nadiei Comă
neci, Magakian declară : „La Olga 
Korbut existau sclipiri. La Nadia Co
măneci expresivitatea este totală, de 
la început pînă la sfirșit, cu combi
nații în care amplitudinea și echili
brul sint remarcabile. Nu există timpi 
morți in inlănțuiri. Pe birnă, de pildă, 
Comăneci lansează o veritabilă sfi
dare o legilor echilibrului. în nici o 
clipă nu-ți poți imagina că ea evo
luează pe o suprafață cu lățimea de 
10 cm. Acest lucru nu cere doar o 
pregătire fizică și psihologică cu 
mult superioară concepțiilor noastre".

LUPTE 
GRECO-ROMANE

Gheorghe Berceanu, Nicu Gingă, 
Ion Păun, Ion Enache, Roman Co
drean și Ștefan Rusu au obținut vic
torii (la puncte sau prin tuș) în tu
rurile doi și trei. Petre Dicu și Mihai 
Boțilă au suferit înfrîngeri.

POLO PE APĂ
A început turneul final al com

petiției de polo pe apă. în pri
mul joc echipa României a ter
minat Ia egalitate : 5—5 (1—1,
1—2, 2—1. 1—1) cu formația Iugosla
viei. Aștăzi jucâtopii români întilnesc 
reprezentativa Olandei, simbătă — pe 
cea a Italiei, iar luni și marți —pe 
cele ale Ungariei și. respectiv. 
Germania.

victorie. La capătul unui meci in care 
a demonstrat o superioritate eviden
tă, Calistrat 
puncte 
Ruiz.

Cuțov l-a învins la 
pe francezul Jean Claude

GIMNASTICA
de campion olimpic absolut

R.F.

de 
par-

SCRIMĂ
A început proba individuală 

spadă (eliminatorii) la care 
ticipă peste 80 de sportivi.

Sportivii români Nicolae Iorgu și 
Paul Szabo s-au calificat pentru turul 
III al copcursului individual de spa
dă. în schimb, Anton Pongratz a ra
tat calificarea.

BOX
Campionul român Calistrat Cutov 

(categoria ușoară) a debutat cu o

Titlul 
și medalia de aur la individual com
pus au fost cucerite de sovieticul Ni
kolai Andrianov, cu 116,650 p. Pe lo
cul 2 : Sawao Kato (Japonia) — 
115,650 p ; iar pe locul 3 : Mitsuo 
Tsukahara (Japonia) — 115,575 p. 
Sportivul român Dan Grecu, care • 
'«Mffifm'lItilW pe Ibisul 36.

Comentînd acest abandon, agenția 
D.P.A. transmite : Pentru campionul 
mondial la inele al României, lupta 
pentru medalii a luat sfirșit. 
Miercuri, în finala celor 36 cei mai 
buni gimnaști ai lumii, atletul de 25 
de ani a suferit o gravă întindere de 
ligamente. Astfel Grecu, marele fa
vorit al inelelor, nu va participa la 
concursul special pe aparate.

TIR
La poligonul din Acadie au început 

întrecerile probei de pistol viteză. 
După desfășurarea primei manșe, pe 
primul loc în clasament se află ita-

Numele româncelor - rostit
(Urmare din pag. I)
re coordonatoare a gim
nasticii feminine din 
S.U.A.

„Eu, despre fetita din 
România, cred și vorbesc 
numai la modul superla
tiv. Nadia este cea mai 
bună sportivă pe care a 
cunoscut-o vreodată gim
nastica feminină mondia
lă. De asemenea. Teodora 
Ungureanu se află foarte 
aproape de valoarea Na
diei și este o nedreptate 
că nu a pătruns în finala 
exercițiilor la sol“.

mai bună gimnastă a celei 
de-a 21-a olimpiade. De 
altfel, era evident că 
ea va cîștiga titlul de 
campioană 
Iută".

olimpică abso-

SIMIONESCU 
prim-vicepre-

Echipa feminină de gimnastică
NADIA COMĂNECI 

prima gimnastă a României și 
Europei, proaspătă 
limpică absolută — 
12 noiembrie 1961 
Gh. Gheorghiu-Dej 
cău). Este elevă în clasa a IX-a la 
Liceul de gimnastică din localitate. 
Este utecistă și fruntașă la învăță
tură. Tatăl — comunistul Gheorghe 
Comăneci — este de profesie me
canic în cadrul U.E.I.L., iar mama 
— Alexandrina — muncitoare la 
«pitalul din localitate. Are un fra
te — Adrian — în vîrstă de 10 ani.

A început să practice gimnastica 
la vîrsta de 7 ani (la început nu-i 
prea plăcea acest sport !), sub în
drumarea profesorilor Marta și 
Bela Karolyt Debutul competițio- 
nal: în 1971 cu ocazia turneului 
de juniori „Cupa Prieteniei" în 
Bulgaria, cind a obținut locul I la 
paralele inegale și la bîmă. Pe 
plan mondial începe să se afirme 
in 1975, la numai 14 ani — mai în
tîi cucerește locui I in „Turneul 
campioanelor" de la Londra și la 
Campionatele europene de la Skien 
(Norvegia) produce o adevărată 
senzație în lumea sportului : ciș- 
tigă patru medalii de aur și una 
de argint !, fiind cea mai tinără 
campioană europeană din istoria 
gimnasticii. Recunoscindu-i excep
ționalele calități, agenția interna
țională de presă U.P.I. o declară 
„cea mai bună sportivă mondială 
a anului 1975".

a 
o- 
la

campioană 
s-a născut 
în municipiul

(județul Ba-

șița, iar mama — Emilia — mun
citoare. A făcut primii pași in 
gimnastică in localitatea natală, 
sub îndrumarea antrenorului An
drei Kerekeș. Din 1971, devenind 
elevă la Liceul de gimnastică din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
este antrenată de soții Marta si 
Bela Karolyi. Colegă de liceu și 
bună prietenă cu Nadia, Teodora 
debutează, ca și aceasta, în „Cupa 
Prieteniei" (locul doi la individual 
compus), pentru ca apoi să se afir
me pentru prima dată pe plan in
ternațional în cadrul concursului 
preolimpic de la Montreal, în 1975, 
unde a ocupat locul II la bară (a- 
paratul său preferat !) și locul III 
la individual compus și la sol. în 
același an a mai participat la „Cu
pa mondială" (Londra), pentru ca 
anul acesta, tot la Londra, să cîș- 
tige „Turneul campioanelor".

TEODORA UNGUREA
NU născut la Reșița la 13 no
iembrie 1960. Tatăl său — Tudor 
Ungureanu — este lăcătuș mecanic 
la Combinatul siderurgic din Re-

MARIANA CONSTAN
TIN (născută la 3 august 1960) 
este originară din Ploiești, unde ta
tăl — Ion Constantin — este opera
tor chimist, iar mama — Elena — 
casnică. A început să practice gim
nastica din 1969 — în cadrul
clubului „Petrolul" Ploiești, sub 
supravegherea antrenorilor Ileana 
Sima și Sergiu Popa. La ora ac
tuală este elevă în clasa a IX-a la 
liceul de gimnastică din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Campioană 
națională de junioare Ia sol și să
rituri în 1973, ea ciștigă „Cupa 
Prieteniei" anul trecut, la Baia 
Mare, și este selecționată în echipa 
națională de senioare.

iembrie 1957, 
din. 1966, mai 
sportivă „Flacăra' 
Gh.
unde actualmente locuiesc părin
ții : Ștefan Grigoraș, tehnician la 
T.C.I., și mama, ELena Grigoraș, 
planificatoare la G.I.P. Borzești.
. Absolventă a liceului 35 din 

București, Anca Grigoraș (acum 
membră a clubului Dinamo, antre
nor Gh. Gorgoi) a cîștigat titlul de 
campioană națională absolută în 
1972. în același an a fost selecțio
nată și a participat la Jocurile 
Olimpice de la Miinchen. S-a nu
mărat printre componentele de bază 
ale echipei României, luind parte la 
campionatele europene din 1973 
(Londra), la campionatele mondia
le din 1974 (Varna), la „Cupa mon
dială" în 1975 (Londra).

GABRIELA TRUȘCĂ
de fel din Bacău. S-a născut la 28 
Iulie 1957. Părinții lucrează la 
Bacău : tatăl — Costică Trușcă — 
este strungar, iar mama — Elisa- 
beta — dactilografă la o întreprin
dere din Bacău. Și-a făcut debutul 
în 1964 și-și continuă pregătirea sub 
îndrumarea soților Mariana și Mir
cea Bibere. A fost selecționată pen
tru prima dată în echipa reprezen
tativă de senioare acum trei an', 
cind a devenit și campioană națio
nală la sărituri. în 1975, la campio
natele naționale, s-a clasat a treia 
(după Comăneci și Ungureanu) la 
individual compus.

practică 
întîi la 

•“ din. 
Gheorghiu-Dej,

gimnastica 
asociația 

municipiul 
localitate

ANCA GRIGORAȘ,
cută In Comănești-Bacău, la 8 no-

GEORGETA GABOR - 
mezina echipei — este originară din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
unde s-a născut la 10 ianuarie 1962. 
Părinții săi locuiesc în municipiul

Gh. Gheorghiu-Dej : tatăl — Emil 
— lucrează ca maistru instructor, 
iar mama — Viorica — este admi
nistratoare la Grupul școlar de 
chimie. Elevă în clasa a VIII-a la li
ceul de gimnastică din localitate, 
practică acest sport din 1968. După 
ce a cîștigat, din 1972. mai multe 
titluri de campioană națională de 
junioare, obține în 1975 primul loc 
La paralele inegale, la birnă și la 
sol în cadrul 
naționale ale

Antrenorii emeriți MARTA SÎ 
BELA KAROLY - «« s-au 
ocupat de la început și se ocupă cu 
înaltă competentă, cu- pasiune și 
dăruire, de pregătirea sportivă a 
tinerelor și talentatelor noastre 
gimnaste — au absolvit mai întîi 
Facultatea de educație fizică din 
Cluj-Napoca și apoi Institutul de 
educație fizică și sport din. Capi
tală. Marta s-a născut în Odorhe- 
iul Secuiesc (31 august 1942), iar 
Bela la Cluj-Napoca (la 13 septem
brie 1942).

La început profesori de educație 
fizică la școli și licee din Valea 
Jiului (la Vulcan. Lupeni, Petro
șani), cei doi reputați antrenori au 
luat contact cu gimnastica de per
formantă odată cu venirea —' în 
1968 — în municipiul Gh. Gheor
ghiu-Dej. mai întîi la școala spor
tivă din localitate și apoi (in 1969) 
la liceul de gimnastică nou înfiin
țat. Scopul și metoda lor — care 
aveau să dea roade bogate : pre
gătirea în gimnastică începe de la 
vîrsta de 5—6 ani. Se poate spune 
că ei înșiși au crescut și s-au per
fecționat ca „descoperitori și șle
fuitori" de talente în gimnastică.

IURI TITOV (U.R.S.S.), 
președintele nou ales al 
F.I.G., care va intra în. 
funcție de la 1 ianuarie 
1977 :

„Felicit echipa Româ
niei și pe micuța Nadia, 
care s-a dovedit a fi cea

MARIA 
(România), 
ședințe nou ales al comi
tetului feminin al F.I.G. :

„înainte de turneul o- 
limpic se auzeau voci, care 
contestau notele de 10 pe 
care Nadia le primea la 
diferite concursuri. Astăzi, 
după cinci note ale per
fecțiunii, chiar în plin 
turneu olimpic, asemenea 
critici sceptici și-au re
considerat opiniile. Nu 
numai extraordinarul ta
lent și hărnicia Nadiei și 
a celorlalte colege ale ei 
și-au găsit încununarea, 
ci și preocuparea stator
nică a autorităților din

campionatelor inter- 
României.

lianul Roberto Ferraris, cu 299 puncte. 
Cu același număr de puncte, Juergen 
Wiefel (R. D. Germană) ocupă locul 
doi. Țintașul român Corneliu Ion 
se află pe locul trei, la egalitate cu 
Atanasl Kuzmin (U.R.S.S.) și 
mir Hurt (Cehoslovacia), toti 
298 puncte. Cel de-al doilea 
român participant la această 
Marin Stan, a realizat în 
manșă 297 puncte.

ÎNOT
Proba masculină de ștafetă 4x200 

m liber a foșt cîștigată de echipa 
’ .S.U.A.’ (Mike Burner, Bruce FurniSs, * 

John Naber, Jim Montgomery), cu 
timpul de 7’23”22/100 — nou record 
mondial. Pe locurile următoare : 
U.R.S.S. (7’27”97/100 — nou record 
european), Marea Britanie (7’32”11/ 
100).

Vladl- 
cu cite 
sportiv 
probă, 
prima

HALTERE
Titlul olimpic la categoria 67,500 

kg a fost cucerit de polonezul Zbig
niew Kaczmarek (Ia totalul celor 
două stiluri : 307,500 kg). Medaliile de 
argint și de bronz au revenit sovie
ticului Piotr Korol (305 kg) și, res
pectiv, francezului Daniel Senet 
(300 kg).

cu admirație
țara 
gura 
pregătire, strădania mul
tor tehnicieni și activiști 
din gimnastica româ
nească. In acest sens, 
este mare păcat că celă
lalt talent strălucitor al 
gimnasticii noastre. Teo
dora Ungureanu, a fost 
frustrată flagrant de o 
medalie la individual 
compus ; mai mult, Teo
dora a fost astfel notată 
Ia concursul pe echipe 
incit i s-a închis poarta 
de intrare la întrecerea 
finală de la sol, unde 
exercițiul său — cel mai 
bun din întreg turneul — 
i-ar fi putut aduce chiar 
medalia de aur".

Tradiționala conferință 
de presă dedicată campio
nului olimpic a provocat 
în sala de interviuri o 
îmbulzeală greu de de-

noastră de a Ie asi- 
toate condițiile de

pe tot globul
scris, sute de ziariști, fo
toreporteri și reporteri 
radio și televiziune dis- 
putindu-și cu coatele 
locuri chiar și pentru un 
singur- picior. Iar atunci 
cind micuța Nadia și-a 
făcut apariția de după 
cortina de trupuri ale 
mai multor polițiști vîn- 
joși, reprezentanții opi
niei publice mondiale au 
izbucnit in ovații.

Tirziu, in noapte, după 
ora României, au Început 
întrecerile pe fiecare a- 
parat. După cum se 
știe, Nadia Comăneci s-a 
calificat printre prime
le 6 la toate aparatele, 
în timp ce Teodora Un
gureanu va fi prezentă 
numai la două dintre ele 
— birnă și paralele ine
gale.
Valerlu M1RONESCU
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Dosarul tot mai voluminos al cursei înarmărilor

în dezbaterea Comitetului de la Geneva
Dezvoltarea și problemele 

înconjurătorV

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Interesele progresului și păcii impun să se adopte 
neintîrziat măsuri elective de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nucleară 

Intervenția reprezentantului român

Cuvîntul 
reprezentantului României 

în Comitetul economic 
al ECOSOC

al minelor, petrolului și geologiei A REPUBLICII ARABE EGIPT

GENEVA 22 (Agerpres). — Comi
tetul pentru dezarmare de la Gene
va a început examinarea rezultatelor 
primilor cinci ani ai Deceniului de
zarmării, proclamat în 1969 de Adu
narea Generală a O.N.U. la iniția
tiva României. Discuțiile se concen
trează pe evaluarea contribuției co
mitetului la înfăptuirea obiectivelor 
deceniului și a rezultatelor activi
tății acestuia în materie de rezulta
te reale pe planul dezarmării. La 
baza lor se află cererea adresată co
mitetului de a face această evalua
re, printr-o rezoluție adoptată la ul
tima sesiune a Adunării Generale, 
propusă de România și Nigeria.

Luînd cuvîntul, șeful delegației ro
mâne, ambasadorul Constantin Ene, 
a subliniat importanța pe care o au 
dezbaterile din comitet. O privire 
retrospectivă asupra rezultatelor ob
ținute — a spus el — arată că ne
gocierile de dezarmare n-au produs 
efectele așteptate. Este și mai îngri
jorător faptul că, departe de a se a- 
tenua în timpul primilor cinci ani ai 
Deceniului dezarmării, cursa înarmă
rilor a înregistrat ritmuri și dimen
siuni din ce în ce mai mari si con
tinuă să se accelereze. In arsenalele 
nucleare s-au acumulat capacități de 
distrugere care pun în pericol însăși 
existenta omenirii.

In ciuda eforturilor depuse de u- 
nele state în Comitetul pentru de
zarmare, negocierile purtate și acor
durile încheiate nu au fost de natu
ră să diminueze cursa înarmărilor, 
să asigure punerea în aplicare de 
măsuri efective de dezarmare care 
să atace bazele înarmărilor. în pri
mul rînd ale înarmărilor nucleare. 
Tocmai în perioada în care trebuia 
să-și intensifice eforturile pentru în
făptuirea programului deceniului, 
comitetul de la Geneva a lăsat la o 
parte problemele reale ale dezarmă
rii, ocupîndu-se de aspecte lipsite de 
semnificație pentru rezolvarea aces
tor probleme.

Reamintind faptul că la procla
marea Deceniului dezarmării Adu
narea Generală a O.N.U. a cerut co
mitetului să-și elaboreze un program 
de lucru detaliat, vizînd toate aspec
tele legate de încetarea cursei înar
mărilor și dezarmarea generală și 
totală, vorbitorul a arătat că, în lo
cul unui asețaenea mod de acțiune, 
comitetul a abordat teme disparate, 
pierzînd tot mai mult viziunea de 
perspectivă absolut necesară unei 
opere complexe cum este dezarma
rea. Mai multe delegații, a continuat 
reprezentantul tării noastre, printre 
care și delegația română, au pre
zentat de-a lungul anilor propuneri 
și documente de lucru în legătură

cu principiile, conținutul și modalită
țile de aplicare ale unui asemenea 
program. Propunerile prezentate nu 
s-au bucurat de atenția cuvenită și, 
în consecință, comitetul nu a fost în 
măsură să raporteze Adunării Gene
rale îndeplinirea sarcinii pe care a 
primit-o.

Reprezentantul român a evidențiat 
faptul că în cadrul negocierilor de 
dezarmare este necesară o viziune 
clară și precisă privind obiectivele 
urmărite, se impune o abordare ra
țională și dinamică, pe baza unei 
strategii globale de dezarmare, care 
să cuprindă un ansamblu coerent de 
măsuri, eșalonate în timp și subordo
nate obiectivului final, care este de
zarmarea generală. El a propus ca la 
sesiunea de față să se adopte deci
zia ca organismul de negocieri să e- 
laboreze la începutul anului viitor 
programul de dezarmare cerut de 
Adunarea Generală și să treacă cu 
hotărîre la realizarea lui.

Vorbind despre conținutul unui a- 
semenea program, ambasadorul ro
mân s-a referit la documentul pre
zentat de tara noastră la O.N.U. pri
vind „Poziția României în proble
mele dezarmării, în primul rînd 
ale dezarmării nucleare, și în in
staurarea unei păci trainice în 
lume“, propunând ca programul să 
cuprindă măsurile concrete de de
zangajare militară și de dezarmare 
conținute în documentul românesc, 
printre care : înghețarea și reduce
rea bugetelor militare ; interzicerea, 
reducerea treptată și, în perspectivă, 
lichidarea armelor nucleare ; crearea 
de zone de pace și colaborare, lip
site de arme nucleare ; 1 măsuri de 
dezarmare și de dezangajare milita
ră, parțiale și la nivel regional ; ne
gocierea și încheierea unui tratat de 
dezarmare generală șî totală sub un 
control internațional strict și eficace.

Șeful delegației române a cerut re
luarea și desfășurarea cu maximum 
de intensitate a negocierilor pentru 
încheierea tratatului de dezarmare 
generală și totală, cu participarea 
egală a tuturor statelor.

Subliniind necesitatea .revitalizării 
Comitetului de dezarmare, reprezen
tantul tării noastre a arătat că ne
gocierile din comitet vor trebui să 
răspundă exigențelor democratizării 
vieții internaționale, participării ega
le a tuturor statelor la soluționarea 
problemelor internaționale, să reflec
te marile transformări intervenite în 
relațiile internaționale.

La discuțiile pe această temă au 
mai participat reprezentanți în comi
tet ai Nigeriei, Suediei, Italiei. S.U.A., 
Iugoslaviei și Angliei.

GENEVA 22 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul in Comitetul economic al 
ECOSOC, în cadrul dezbaterilor 
asupra raportului Consiliului de ad
ministrație al Programului Națiunilor 
Unite pentru Mediul înconjurător 
(U.N.E.P.), reprezentantul tării noas
tre a relevat importanta pe care 
România, ca și alte țări în curs de 
dezvoltare, o acordă formării de ca
dre naționale, de specialiști în pro
tecția, administrarea și ameliorarea 
mediului de viață a omului. Delega
tul român a subliniat, în context, ne
cesitatea sporirii substanțiale a asis
tenței acordate de U.N.E.P. în acest 
domeniu și a intensificării unor ac
țiuni, ca organizarea de cursuri și se
minar» internaționale, crearea de 
centre regionale de pregătire de spe
cialiști ș.a. în continuare, vorbitorul 
s-a referit la atenția pe care U.N.E.P. 
o acordă activităților privind relația 
intre mediul înconjurător și dezvolta
re. în acest sens, reprezentantul țării 
noastre s-a pronunța^ pentru intensi
ficarea acțiunilor U.N.E.P. vizînd în
curajarea cercetărilor privind utiliza
rea rațională a resurselor naturale, 
promovarea unor tehnologii adecvate 
din punct de vedere al protecției me
diului ambiant, soluționarea proble
melor de poluare pe care le ridică 
unele ramuri industriale.

MAPUTO 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Populare Mo- 
zambic, Samora Machel, l-a primit 
pe Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nioolae 
Ceaușescu, a fost înmînat un mesaj 
de prietenie adresat președintelui Sa
mora Machel și au fost transmise 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate și progres pen
tru poporul mozambican, în eforturile 
sale pe calea dezvoltării independente 
a țării.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Mozambicului a rugat să 
se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut militant, urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate poporului român prie-

ten. Samora Machel și-a manifestat 
convingerea că relațiile româno-mo- 
zambicane vor cunoaște o continuă 
dezvoltare, în spiritul solidarității mi
litante statornicite în perioada luptei 
de eliberare a poporului mozambi- 
can, și a exprimat dorința ca aceste 
raporturi să se materializeze în noi 
și multiple forme de oooperare. în 
acest sens s-a relevat rolul ce revi
ne comisiei mixte de cooperare eco
nomică și tehnică în transpunerea în 
fapt a hotărîrilor adoptate cu prile
jul întâlnirilor și convorbirilor din
tre șefii de stat ai celor două țări.

La primire au participat Joaquim 
Chissano, ministrul afacerilor externe, 
șl Mario de Graca Machungo, minis
trul industriei și comerțului. A fost 
prezent ambasadorul țării noastre la 
Maputo, Mircea Zara.

Excelenței Sale
Domnului MOHAMED ANWAR EE SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt, vâ 

adresez, în numele guvernului și poporului român, precum și al meu Per
sonal, cele mai cordiale felicitări, precum și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului egiptean prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare pe multiple planuri 
statornicite între Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt, 
bazate pe sentimente de prietenie și stimă reciprocă, pe eforturile comune 
pentru rezolvarea pe cale politică a problemelor internaționale actuale, se 
vor amplifica și diversifica continuu, in interesul poporului român și po
porului egiptean, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

SĂRBĂTORIREA ZILEI RENAȘTERII POLONIEI

REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM

Preocupări pentru dezvoltarea economiei
HANOI 22 (Agerpres). — In tim

pul unei recente vizite în provincia 
Hoang Lien Son, la nord-vest de 
Hanoi, primul secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, Le Duan, a subliniat im
portanta unei economii agrare și in
dustriale echilibrate pentru regiuni
le de munte din nordul tării. El a 
subliniat că trebuie luate măsuri 
pentru reorganizarea producției a- 
gricole, forestiere, industriale, co
municațiilor și a altor ramuri eco

nomice pentru a face din Hoang 
Lien Son o provincie cu o puternică 
producție socialistă. Le Duan a pus 
accentul pe necesitatea dezvoltării 
în provinciile de munte a silvicultu
rii, culturii plantelor tehnice și creș
terii vitelor. De asemenea, a cerut 
autorităților provinciale să manifes
te o atenție sporită față de pregăti
rea cadrelor tinere pentru conduce
rea economică și pentru domeniile 
științific și tehnic.

RIO DE JANEIRO

Activitatea societăților multinaționale in 
dezbaterea oamenilor de știință brazilieni

Activitatea societă
ților multinaționale în 
lume. în general, și în 
Brazilia, în special, a 
constituit una din 
principalele teme de 
dezbatere a'le reuniu
nii anuale a Societății 
braziliene pentru pro
gresul științei, ale că
rei lucrări s-au înche
iat, zilele trecute, la 
Brasilia.

înscrierea acestei te
me pe agenda reuniu
nii — ce a întrunit 
peste 9 000 de partici- 
panți — a apărut ca 
un reflex al preocupă
rilor acute, prezente 
astăzi în primul rînd 
in țările în curs de 
dezvoltare, în legătură 
cu influenta tot mai 
accentuată exercitată 
de societățile multina
ționale în viata econo
mică a unora din na
țiunile gazdă.

Dezbaterile au pus 
In evidentă dimensiu
nile penetrației socie
tăților multinaționale 
in economia Braziliei, 
în 1974, capitalul 
străin deținea aici 
circa 30 la sută din 
totalul fondurilor in
dustriei prelucrătoare 
braziliene ; în indus
tria construcțiilor de 
mașini, electrotehnică 
și cea a mijloacelor de 
transport, participarea 
străină, între anii 
1966—1973, a atins ni
veluri de 74,65 la sută, 
76,16 la sută și res
pectiv 96,44 la sută.

Multi vorbitori au 
subliniat răspunderea 
cane revine societăți
lor multinaționale 
pentru o serie de fe
nomene negative din

economia tării. „Aces
te societăți — arăta 
Guido Mantega (de la 
Centrul brazilian de 
cercetări și planifica
re) — importă mari 
cantități de materii 
prime și bunuri ca
pitale, creînd o puter
nică presiune asupra 
balanței comerciale, 
iar pe de altă parte 
exportă un volum con
siderabil de beneficii 
către întreprinderile 
centrale sau asociate, 
ceea ce creează un se
rios dezechilibru. La 
aceasta se adaugă 
practicile de supra 
sau subfacturare, plă
țile exagerate cerute 
pentru asigurarea teh
nică, importul de teh
nologie, dobînzile. cu 
efecte' cumulative a- 
supra balanței qomer- 
ciale. însumînd toate 
aceste rubrici, s-a cal
culat că, între anii 
1970—1975, operațiu
nile desfășurate de so
cietățile multinaționa
le au frustrat econo
mia țării de 10 mili
arde de dolari.

Alți participanți. 
discutind noile forme 
de acțiune ale socie
tăților multinaționale 
— extinderea produc
ției de bunuri de con
sum. cu beneficii mari 
și imediate. în dauna 
altor sectoare ale _ e- 
conomiei — au arătat 
că acestea dau naște
re la distorsiuni in 
procesul dezvoltării e- 
conomice. care impun 
mari eforturi pentru a 
fi corectate. Totodată 
s-a arătat că. „deși 
controlate de către se
diul central, capitalu

rile necesare pentru o- 
perațiunile societăți
lor multinaționale sint 
realizate grație acu
mulărilor locale (îm
prumuturi. bancare o- 
ficiale, sau private so
licitate națiunilor gaz
dă ș.a.), în ultimă in
stanță, efortul națiu- 
nilor-gazdă asigurînd, 
astfel, o parte impor
tantă a creșterii pu
terii economice a so
cietăților multinațio
nale".

Pronunțindu-se pen
tru controlul activită
ții acestor societăți, 
participanții la dezba
teri au subliniat, tot
odată. necesitatea reo- 
rientării activității ca
pitalului străin în di
recții corespunzătoare 
intereselor naționale, 
evitîndu-se astfel dis
torsiunile în dezvol
tarea economiei, ca și 
apariția altor fenome
ne negative.

Comentînd dezbate
rile din cadrul reuniu
nii, a cărei agendă a 
cuprins o mare varie
tate de aspecte, de la 
perspectivele econo
miei braziliene și pînă 
la problerrieile învă- 
țămîntului, ale mediu
lui ambiant și cele ale 
energeticii, presa bra
ziliană remarca, toto
dată, pe bună drepta
te. eforturile partici- 
panților de a contribui 
la abordarea și rezol
varea unor probleme 
de interes mai larg 
ce concentrează aten
ția opiniei publice 
mondiale.

V. PAUNESCU

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA t

VARȘOVIA 22 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prilejul „Zi
lei renașterii Poloniei", sărbătoarea 
națională a poporului polonez, în în
treaga țară au avut loc ceremonii, în 
cadrul cărora au fost depuse coroane 
de flori în memoria celor căzuti pen
tru eliberarea națională și socială.

Ceremonia centrală s-a desfășurat 
joi, la Mormîntul soldatului necunos
cut din Varșovia, unde a avut loc

traditionalul schimb al gărzii. Au fost 
trase 24 de salve de salut și a avut 
loc parada unor unități militare, care 
au participat la ceremonie.

In cadrul unei adunări la Consi
liul de Stat, în prezenta conducători
lor de partid și de stat, au fost în
muiate decorații unui grup de 
soane avînd merite deosebite în 
voltarea Poloniei populare.

Ziua națională a Poloniei a
marcată în întreaga tară prin pune
rea în funcțiune a unor noi unități 
industriale, prin darea în exploatare 
a unor obiective social-culturale și 
prin adunări festive.

per- 
dez-

fost

PENTRU RESTABILIREA LIBERTĂȚILOR
DEMOCRATICE IN SPANIA

• Ample acțiuni ale oamenilor muncii • Opțiuni ale forțelor 
de opoziție

celor mai urgente ale țării". Docu
mentul afirmă că recentele demon
strații organizate în întreaga țară în 
favoarea recunoașterii libertăților 
democratice și a amnistierii deținu- 
ților politici „au corustrîns guvernul 
să recunoască forța cauzei libertății 
apărate de opoziția democratică".

Coordonarea Democratică își re
afirmă voința de a negocia cu toate 
sectoarele vieții politice, și chiar cu 
'reprezentanții puterii, 
decretării amnistiei 
voarea deținuților i 
legalizării tuturor 
tice, recunoașterii 
cale, de întrunire, 
expresie, instituirii 
mocratic asupra tuturor mijloacelor 
de informare și a exercitării de
pline a drepturilor diferitelor națio
nalități și regiuni ale statului spaniol".

politice
MADRID 22 (Agerpres)). — în 

marile orașe ale Spaniei continuă să 
se desfășoare ample acțiuni. în ca
drul cărora se cere acordarea unei 
amnistii pentru toți deținut» poli
tici și restabilirea deplină a libertă
ților democratice în țară. La aceste 
manifestații au participat, în ultimele 
zile, peste 80 000 de persoane. Astfel, 
în orașul Vigo 30 000 de oameni ai 
muncii au cerut reintegrarea în mun
că a unor lucrători concediați abu
ziv. La demonstrațiile desfășurate pe 
străzile orașelor Gijon și Mieres au 
luat parte 30 000 de persoane.

★
Coordonarea Democratică, alianța 

principalelor forțe ale opoziției din 
Spania, apreciază într-un comuni
cat că actualul guvern „nu este în 
măsură să răspundă necesităților

Plenara C.C. al P.M.S.U

„cu condiția 
i generale (în fa- 
politici — n.r.), a 
partidelor poii- 

libertăților sindi- 
de asociere și de 

i controlului de-

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — La 
Budapesta a avut loc, la 21 iulie, 
plenara C.C. al P.M.S.U., prezidată 
de Jănos Kâdăr, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar. Comunicatul transmis 
de agenția M.T.I. informează că ple
nara a dezbătut unele probleme pri
vind situația internațională actuală, 
schimbarea carnetelor de partid și 
probleme actuale ale producției agri
cole ungare. în legătură cu schim
barea carnetelor de partid s-a evi
dențiat necesitatea transformării a- 
cestui moment într-un dialog des
chis, critic și autocritic, cu toți mem
brii dq partid în legătură cu înfăp
tuirea politicii P.M.S.U. Referitor la 
problemele producției agricole și a- 
provizionării, plenara a subliniat ne
cesitatea îndeplinirii directivelor pla
nului de dezvoltare a economiei na
ționale.

agențiile de presă
La Sofia a avu’; i°c *n zilele 

de 21—22 iulie 1976 o consfătuire a 
reprezentanților conducerilor minis
terelor afacerilor externe din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, R. P. Ungară și 
U.R.S.S. La consfătuire s-a efectuat 
un schimb de păreri 
probleme actuale ale 
cooperării în Europa 
zultatelor Conferinței 
ritate și cooperare în 
nirea s-a desfășurat într-o atmosferă 
de lucru, prietenească, în spiritul în
țelegerii și respectului reciprbc. La 
deschiderea consfătuirii a luat cu- 
vintul Petăr Mladenov. ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Bulgaria. 
Reprezentanții conducerilor ministe
relor afacerilor externe au fost pri
miți de Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, care 
a avut cu aceștia o discuție caldă, 
prietenească. Ministrul bulgar al afa
cerilor externe a oferit o recepție în 
onoarea participanților la întilnire.

Comunicat higoslavo-an- 
gO16Z. Comunicatul privind vizita 
în R.S.F. Iugoslavia a primului mi
nistru al R. P. Angola, Lopo do 
Nascimento, relevă că, in cursul con
vorbirilor pe care acesta le-a avut cu 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F.I., Gemal Biedici, a 
fost evidențiată dorința părților de a 
promova toate formele de cooperare 
pe plan politic și economic între cele 
două țări.

Acțiuni pentru respecta
rea drepturilor civice în 
țările C.E.E. La Bonn s*au desfă_ 
șurat convorbiri între o delegație a 
Partidului Socialist Francez, condusă 
de Pierre Mauroy, secretar-general 
adjunct al P.S.F.. și o delegație a 
Partidului Social-Democrat din R.F. 
Germania, condusă de Hans-Juergen 
Wischnewschi, președintele Comitetu
lui pentru relații externe al P.S.D., 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al R.F. Germania. Cu 
acest prilej, Willy Brandt, președin
tele P.S.D., a prezentat o informare.

în declarația semnată la sfîrșitul con
vorbirilor se subliniază că partidele 
sccial-democrate și socialiste din ță
rile C.E.E. trebuie să creeze, la urmă
toarea lor sesiune din octombrie, un 
comitet comun care să se ocupe de 
respectarea drepturilor civice din 
aceste țări.

ROMA

asupra unor 
securității și 

în lumina re- 
pentru secu- 

Europa. întîl-

MOSCOVA. — La 22 iulie a 
fost deschisă la Moscova, la 
Casa Uniunii artiștilor plastici, o 
expoziție românească de arte 
plastice, care reunește lucrări 
aparținind unui număr de 32 de 
plasticieni români. La vernisaj 
au participat Leonid Koroteev 
și Iuri Koroliov, secretari ai 
conducerii Uniunii artiștilor 
plastici din U.R.S.S., alți mem
bri ai conducerii uniunii, pre
cum și membri ai Ambasadei 
române din U.R.S.S.

BERLIN. — La Biblioteca o- 
rășenească din Berlin s-a des
chis o expoziție de artă plastică 
contemporană românească, in 
cadrul căreia sint expuse lucrări 
ale unui grup 
țara npastră. 
partitipat dr. 
vicepreședinte 
lor plastici,
M.A.E., Ministerului Culturii, ui 
vieții culturale și artistice, zia
riști.

de opt pictori din 
La vernisaj m 
Horst Kolodziej, 
al Uniunii artiști- 
reprezentanți ai

Președintele Gerald Ford 
a numit pe Guyford_ Stever în func
ția de 
pentru 
pentru 
timpul 
președintele Roosevelt și reluat în 
1957 de președintele Eisenhower, a 
fost reînființat în luna mai de pre
ședintele Gerald Ford, după ce fusese 
desființat cu trei ani mai devreme.

Contract. Canada a semnat re
cent cel mai important contract mili
tar din perioada postbelică, în ve
derea cumpărării a 18 avioane de vî- 
nătoare „Orion 140-C.P.", construite 
de firma „Lockheed Aircraft Corp". 
Valoarea totală a contractului se ridi
că la peste un miliard dolari.

director al Biroului federal 
știință și tehnologie. Biroul 
știință și tehnologie, creat în 
ultimului război mondial de

Consultări în vederea
formării guvernului

ROMA 22. — Corespondentul Ager
pres transmite: Premierul desemnat 
al Italiei, Giulio Andreotti, a început, 
joi, o nouă rundă de convorbiri cu 
reprezentanții principalelor forma
țiuni politice, în vederea constituirii 
viitorului guvern. Andreotti s-a în- 
tilnit, succesiv, cu delegațiile partide
lor socialist, socialist-democratic, re
publican. liberal și comunist, conduse 
de secretarii generali ai acestora. El 
a expus, cu acest prilej, liniile pro
gramului guvernamental.

Primele aprecieri ale liderilor po
litici după această nouă rundă de 
convorbiri lasă să se întrevadă că 
formula de guvern spre 
merge va fi aceea a unui 
monocolor democrat-creștin.

La încheierea convorbirii 
mierul desemnat, secretarul 
al P.S.I., Betțino Craxi, a
ziariștilor că „P.D.C. refuză, în con
tinuare, ipoteza avansată de socialiști 
privind alcătuirea unui guvern de 
necesitate".

care se 
cabinet

cu pre- 
general 
declarat

transmit
Spre normalizarea rela

țiilor dintre Portugalia și 
Angola. Președintele 
tughez, Antonio Macedo, 
la Lisabona, că relațiile 
tugalia și Angola vor fi 
în următoarele două luni. Liderul so
cialist a afirmat că restabilirea rela
țiilor diplomatice dintre cele două 
țâri va interveni după repatrierea 
unor cetățeni angolezi aflați în pre
zent în Portugalia și a unui număr 
de portughezi din Angola;

P. S. Por-
a declarat, 

dintre Por- 
normalizate

Situat în minunatul cadru natural 
al grădinii Zohria, printre arbori 
exotici și plante tropicale, Tumul 
orașului Cairo constituie un adevă
rat punct de atracție pentru vizita
torii dornici să aibă o imagine pa
noramică a capitalei egiptene, care 
— cu cei aproape 9 milioane de lo
cuitori ai săi — este cel mai mare 
oraș al Africii și Orientului Mijlo
ciu, centrul unei intense activități 
economice. De sus, de la înălțimea 
de 170 de metri a turnului, efor
turile depuse pentru modernizarea 
orașului sint cu deosebire vizibile în 
imediata apropiere a Nilului. Aici, 
pe bulevardul de cornișă, de-a lun
gul unui spațiu relativ redus, pot fi 
zărite șantierele mai multor hote
luri cu zeci de etaje, siluetele unor 
noi blocuri de locuințe, traseele a 
două noi impozante poduri peste 
Nil (Ramses și Dokki-Ezbekiya). 
Primul din aceste poduri, aflat în- 
tr-o fază avansată de construcție, 
este de fapt o modernă șosea sus
pendată — în lungime de mai mulți 
kilometri și cu mai multe benzi de 
circulație — care, traversind orașul 
de la vest la est, va scurta distan
țele și va descongestiona simțitor 
traficul celor aproximativ 150 000 
autovehicule.

Proiectele de reconstrucție a capi
talei, în curs de înfăptuire, repre
zintă doar un aspect al activității 
desfășurate de poporul egiptean 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a țării sale în perioada care a 
trecut de la Revoluția din 23 iulie 
1952 și care a adus schimbări radi
cale în înfățișarea Egiptului. Depă
șind numeroase dificultăți. Egiptul 
dispune, în prezent, de o industrie 
dezvoltată, a cărei producție sub ra
port valoric este de șapte ori mai 
mare decit acum 24 de ani, și-a 
sporit cu aproape un milion feddani 
(1 feddan — 0,42 ha) suprafața pă- 
mînturilor irigate, a făcut impor
tanți pași înainte pe calea dezvol
tării învățămintului, culturii, asis
tenței medicale etc. Obiective nu 
mai puțin îndrăznețe sînt prevăzute 
în planul de cinci ani 1976—1980, 
care prevede un volum de investiții 
de peste 8 miliarde de lire. între al
tele, urmează a intra în funcțiune 
conducta petrolieră Suez—Alexan
dria, se va încheia prima fază a 
lărgirii Canalului Suez și vor începe 
lucrările la marele proiect hidro
energetic al depresiunii Katară.

Succesele obținute de poporul 
egiptean prieten Sînt urmărite cu 
sentimente de caldă simpatie de 
poporul român, angajat, la rîndul 
său, intr-o vastă operă constructivă, 
între Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt s-au sta
tornicit și cunosc o dezvoltare con

/

tinuă relații de gtrinsă colaborare, 
întemeiate pe deplina egalitate în 
drepturi, neamestec în treburile 
interne și avantaj reciproc.

La realizarea acestui curs pozitiv, 
salutat cu satisfacție de ambele 
părți, o contribuție de o excepționa
lă însemnătate au adus-o înțelege
rile și acordurile realizate cu prile
jul intîlnirilor de la Cairo și Bucu
rești dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Anwar El Sadat, care 
au deschis largi perspective colabo
rării româno-egiptene pe toate pla
nurile. Astfel, ca rezultat al coope
rării în producție româno-egiptene, 
la El Mex a fost construită o uzină 
de produse sodice, care funcționea
ză de peste doi ani. La Hamrawein 
s-a înălțat un mare complex de ex
ploatare și preparare a fosfaților, cu 
o capacitate de 600 000 tone fosfați 
concentrați anual. La Heluan șl 
Cairo au fost obținute importante 
succese în asamblarea de tractoare 
și autoturisme de teren. Pină în 
prezent, de pe porțile întreprinderii 
„Gyil El Nasr Gyil“ au ieșit peste 
5 000 tractoare U-650, în timp ce nu
mărul autoturismelor de teren de 
tip ARO, asamblate în Egipt, se ri
dică la peste 1 200. Mult solicitate 
sînt, de asemenea, locomotivele fa
bricate de întreprinderea „23 Au
gust" din București. Totodată, a 
crescut continuu volumul schimbu
rilor comerciale. La stimularea lor, 
ca și a cooperării economice, o con
tribuție importantă va aduce Banca 
mixtă egipteano-română, ale cărei 
documente de constituire au fost 
semnate recent la Cairo.

Se cuvine totodată a releva con
lucrarea dintre cele două țări în 
sfera activității internaționale, in
clusiv în problema de însemnătate 
capitală a lichidării decalajelor din
tre state, a făuririi unei noi ordini 
economice, bazată pe echitate șl 
egalitate în drepturi între toate na
țiunile. Ca prieten apropiat al po
porului egiptean, gl tuturor po
poarelor arabe, România socialistă 
a militat și militează cu consecven
tă pentru instaurarea unei păci 
trainice și drepte în Orientul Mij
lociu, poziție ce i-a atras prețuirea 
Egiptului, a întregii lumi arabe.

Evoluția plină de dinamism a re
lațiilor româno-egiptene, rezultatele 
fructuoase ale colaborării priete
nești în cele mai diferite domenii 
de activitate corespund pe deplin 
intereselor ambelor popoare, mar- 
cind, totodată, importante contri
buții la cauza generală a păcii, co
operării și progresului.

Cairo
Nicolae N. EUPU

„Cosmos-843". In Uniunea
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămîntului „Cosmos-843". 
După cum relatează agenția T.A.S.S.. 
el este destinat continuării explorării 
spațiului cosmic.

Ploi torențiale puternice s au 
abătut asupra Elveției la începutul a- 
cestei săptămîni, inundînd clădiri, 
avariind căi de comunicație rutieră și 
provocînd serioase pagube cîtorva 
podgorii. Cel mai mult a avut de su
ferit regiunea malului occidental al 
Lacului Geneva, din zona francofonă 
a Elveției. în mai multe 
cîteva'rîuri au inundat 
mai multe drumuri din 
venit impracticabile.

cantoane, 
sate și orașe, 
Ziirich au de- 

I

0 epidemie de febră aftoasă 
s-a produs în aceste zile în estul Sl- 
Ciliei, pînă în prezent fiind sacrificate 
peste 7 000 de animale. O mare îngri
jorare provoacă faptul că epidemia se 
propagă cu rapiditate.

TRANSMISIE DIRECTA DE PE „PLANETA ROȘIE"
• Imagini în culori ale cerului și orizontului • Primul buletin 

meteorologic de pe Marte
PASADENA 22 (Ager

pres). — Modulul son
dei spațiale americane 
„Viking-1“, care s-a așe
zat lin pe solul marțian, 
a început seria expe
riențelor științifice pro
gramate în cadrul mi
siunii sale. Interpretarea 
primelor fotografii în 
culori recepționate la 
Pasadena a dat naștere 
inițial unor controverse 
între specialiști, deoare
ce ele indicau o culoare 
albastră a cerului plane
tei, asemănătoare celei 
a atmosferei terestre în 
zilele senine. Ulterior 
însă, experții în artă fo
tografică de la centrul 
de control teresfru din 
Pasadena au constatat o 
reglare defectuoasă a

camerelor de luat ve
deri în culori de pe mo
dulul martian și au re
afirmat ipoteza potrivit 
căreia cerul planetei 
este de culoare roz-ro- 
șiatică. O fotografie mai 
clară, care a fost recep
ționată joi, după opera
rea corecturilor necesare 
în funcționarea camere
lor, a și confirmat cu
loarea roz-roșiatică a 
cerului planetei, spațiile 
fiind albastre doar pe 
fundalul orizontului.

Pe de altă parte, ca
merele de luat vederi 
alb-negru au transmis, 
joi, fotografii infățișînd 
foarte detaliat porțiuni 
ale solului din locul de 
amartizare a modulului, 
care arată că solul este

acoperit de un strat de 
praf. Fotografiile prefi
gurează tipurile de 
structuri ale solului pe 
care specialiștii speră că 
le va recolta, la 28 iulie, 
brațul mecanic 
dulului.

Tot în cursul 
joi, aparatura 
de la bordul modulului 
a transmis primul bule
tin meteorologic de pe 
Marte. Datele primite la 
Pasadena arată că joi 
temperatura de pe Pla
neta Roșie a prezentat 
variații între minus 85 
grade Celsius și minus 
30 grade, apreciindu-se 
că măsurătorile ar putea 
constata decalaje și mai 
mari.

al mo-
zilei de 
specială

REGIMURILE RASISTE 
ÎN FIERBERE

Cum vede „Washington Post" situa
ția tot mai precară a regimurilor ra
siste ale lui lan Smith și Vorster, 
din Rhodesia și, respectiv, Africa de 
Sud. Pe cele două sticle, al căror 
conținut este în fierbere, stă scris: 

„atenție 1 nu agitați 1"

• ARTĂ RENĂSCUTĂ. 
Numeroase expoziții, un prim 
festival al filmului de scurt- 
metraj, prima orchestră simfo
nică și multe alte evenimente 
înregistrate în ultimul timp fac 
dovada unei intense și înflori
toare activități culturale în su
dul Republicii Socialiste Viet
nam. Cineaștii se numără prin
tre creatorii cei mai prodigioși. 
Studiourile din sudul țării 
realizat mai 
je și filme 
mate pe teme de mare actua
litate. Producțiile pentru tele
viziune includ, printre altele, 
două pelicule de mare succes 
intitulate : „Cea mai mare săr
bătoare", mareînd însemnătatea 
istorică a alegerilor din 25 a- 
prilie 1976, și „în noile regiuni 
economice", care consemnează 
participarea locuitorilor'de la 
orașe la sporirea producției a- 
gricole

DE PRETUTINDENI numărul celor salvați de cancer 
prin radioterapie să crească de 
la 1 din 10 la 6 sau 7 din 10.

au 
multe reporta- 
de desene ani-

în așezările lor natale.

gie dintre masele de apă și at
mosferă. El a precizat că se 
poate aprecia că aceste feno
mene au stat la baza anoma
liilor climatice din această vară
— o secetă fără precedent în 
Europa occidentală și un timp 
rece în partea de răsărit a con
tinentului. „Experimentul polar
— Nord ’76“ se înscrie in cadrul 
Programului internațional de 
studiere a proceselor atmosfe
rice globale, la care participă 
aproximativ 1 500 oameni de 
știință din numeroase țări ale 
lumii. Datele și informațiile 
obținute sint prelucrate cu aju
torul calculatoarelor electroni
ce în vederea obținerii unor 
modele matematice ale clima
tului din emisfera nordică a 
Pămîntului.

• BILANȚ 
CORDE".
condș" ale
France" au transportat în șase 
luni peste 12 000 de pasageri, 
traversind de 200 de ori Atlan
ticul. Distanțele străbătute în
sumează 1 500 000 km. Gradul 
cel mai înalt de rentabilitate a 
fost înregistrat pe ruta Paris- 
Washington, cu un coeficient 
de ocupare a locurilor de 87 la 
sută. Pe această rută, peste 60 
la sută din pasageri sînt ame
ricani, ceea ce este considerat 
drept un succes de seamă al 
avionului „Concorde" în dispu
ta strînsă cu concurenții săi de 
peste ocean.

CON
Avioanele „Con- 
companiei „Air

® „BUCĂTĂRIA VRE
MII" Șl ANOMALIILE 
CLIMATICE. Un teblou 
climatului regiunii polare a fost 
efectuat de oamenii de știință 
sovietici în cadrul recentei ex
pediții „Experimentul polar — 
Nord ’76". Expediția a fost în
treprinsă la bordul navei știin
țifice „Profesor Vize" în zona 
de interferență a Oceanului 
Atlantic cu Oceanul înghețat de 
Nord și a durat 100 de zile. 
Conducătorul grupului științi
fic. Nikolai Smirnov, a declarat 
că specialiștii sovietici au de
pistat în așa-zis.a „bucătărie a 
vremii" o serie de noi fenome
ne privind schimburile de ener-

• ÎNCĂ UN PAS 
IN LUPTA ÎMPOTRIVA 
CANCERULUI. Incă 
pas înainte în lupta grea cu 
necruțătoarea boală a secolului, 
cancerul. Un spital din Edin
burgh a fost recent dotat cu o 
instalație perfecționată pentru 
tratamentul cu raze X al tumo
rilor canceroase. Larg utilizată, 
metoda nu a dat pînă acum re
zultatele scontate, proporția 
bolnavilor de cancer recuperați 
în acest fel fiind încă foarte 
scăzută. Or, actualul aparat, de 
tipul ciclotron — conceput de 
specialiștii britanici — este 
considerat ca avînd o eficientă 
sporită, fiind astfel șanse ca

• O BĂTĂLIE PIER
DUTĂ? Deși a declanșat o 
campanie intensă de combatere 
a narcomaniei, guvernul S.U.A. 
este pe cale să piardă partida 
— iată concluzia raportului unei 
subcomisii senatoriale, dat pu
blicității la Washington, A- 
preciind că sporirea consumu
lui de droguri ia proporțiile u- 
nei „tragedii naționale", autorii 
raportului relevă că narcoma
nia este răspîndită, in prezent, 
nu numai în orașe, ci și în cen
trele rurale. Cu toate că se ope
rează tot mai multe arestări în 
rîndul traficantilor mărunți da 
narcotice, adevărat» organiza
tori ai acestui comerț ilicit și 
marii furnizori de stupefiante 
continuă să rămînă în libertate, 
subliniază raportul.
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